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4. clkkely
Cserekapcsolat
F,'''''''''''''''�trisegitil-<- a szinjitsz6 csoportok cser6j6t, biztositj6k
r6szv6teliiket - 6s rendez6ket, szakembereket. kiild-ot_
teket, elciad6kat, specialistiikat liitnak vend6giil - szin-
hLzi f esztiv iiokon 6s m6s esem6nyeken.

5. cikkkely
Az egyiittm{lkti'dds f eltdtelei
A_kcilcscinos kapcsolatra azAITA 6ltal6nos szab6lyai 6r_
v6nyesek, melyek szerint a rendezl f 6l irllja a tart6tkod6-
si kolts6geket, a vend6g a szabiiy 6rtelm6benar6su6tel_
hez sztiks6ges k<ilts6geket fedezi.
Tovdbbi k6rdesekben, - mint pl. kieg6szitci programok,
szobeli kommunikdci6, tolm6csol6s v. forditdi, zseb_
p6nz, eloadirsi lehetcis6gek a fesztiv6lokon kiviil - a
felek esetenk6nt kiikin megdllapodnak.

6. cikkely
Mindk6t szerz,6d6 f6l a nemzetkdzi tev6kenys6s fontos
vonatkoz6sair6l kolcs<in<isen informrll6dik, - f6leg ami
mindket szerzodd felet 6rinti -, pl.a CEC-rcil v. affe_
r6l.

7. cikkely
Az egyiittmtlkbdds tovdbbi formdt
Mindk6t szerz6do f6l keresi az egyiittmiik6il6s tovibbi
formilit, pl.egyiittes rendezv6 ny ek szervez6se, az egyiitt_
miikcid6s v6delme kulturillis rendezv6nyekkel stb.

8. cikkelv
Evenrdnii tat6tkoz6
Ahhoz, hogy a cikkelyek tartalm6t meg lehessen val6si_
tan i, az eszkozdkh<iz 6s lehetcis6gekh ez m6r ten legal6bb
egyszer egy 6vben a sz<ivets6g elnrikeinek 6s akiils6 mun-
kdt 6rintci tagoknak talflkoznia kell.
Ezeknek a taliilkozrisoknak f elviltvaazegyikmajda mri-
sik orsz6gban kell lezajlaniuk. A vend6gl6i6 orszig elnd-
k<il, a partner orsz6g maximum 2 kiild<jttj6nek sz6llist 6s
teljes elliltdst a vend6gliit6 biztosit.

ADr6mapedag6giaiMagazir^6.sziminak4.oldaldnk6zi)lremKaposi ltszt6t6l,y6zfatadr6maj6t6wezettj-k6pz6stan-
anyag6nak6svizsgakdvetelm6nyeinekkialakitisiho-zcimmel egyfontosnak tetsz oirirst.Ezt6nazoktat6si Bizotts6g til6-s6nkaptam aszerzotol,6selfelejtettemkiilcinenged6lytk6rni?8re,nogyk6r6il;i;:;;d;;; EztKaposiLiiszl6ne-h''zmdnyezte 6s annak kie86sit6s6re k6rt, hogy jele zzem:az6taa kozrilianyagot kibcivitette 6s v6glegesitette, az amit le-kriz<iltem, elscifogalmanrilnyavolttarrunyugirrit . 
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Debreczeni Tibor
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Osztrdk - Magyar Egyiittmiik0ddsi Szerz6d6s
Az egyiittmiikdd6 felek

Osztrdk r€szrdl:
az osztr6k Drdmapedagdglal, Gyerek, Ifjrlsfgt cs Amat6rgtsz6 Sz0vets6g

Magyar rdszrdl:
- tz AIT Amagyarorsztigt kdzpontJa,

a Magyar Drdmapedag6giai T6rsas6g
- ds a Nemhivatfsos Szfnh6zak Sz0vetsdge

Cdlja
Aszerz6d6,s az emberi, kultur6lis 6s szakmai kapcsolato-
kat kivdnja t6.mogatni 6s elm6lyiteni az osztrik 6s ma-
gyar amatcirs zinhilzak, dr ilmapedag6gusok, dr6m apeda_
g6giai szervezetek 6s TIE egyiittesek (Szinh6z a nevel6s-
ben) k<izott. Az eur6pai 6llamok, n6pek 6s n6pcsoportok
krizli meg6rt6st valamint a k<ilcsd,ntjs kapcsolatoli ki6pi_
t6s6t h ivatot t ezzel szolgillni.

l .  c ikkely
Tapasztalatcser€k
A szerzcidci felek meg6llapodnak, hogy az amatdr feln6tt,
gyerek- 6s ifjirs6gi szinj6tsz5.s, a dr6mapedag6gia teriile-
t6n szorosan egyiittmiik<idve kicser6lik tapasitalataikat
6s gyakorlati, szakmai tan6csokat adnak egymdsnak.
amely mindk6t orsz6gban az amat$r szinj6Bz;;6s a dr6-
mapedag6gia fejleszt6s6t s zotgdlja.

2. cikkely
Nyilv6noss6g
Apublicisztika 6s a nyilv6noss6g teriilet6n szoros egyiitt-
mrikod6sre tcirekednek. Ehbez hozziltartozit< a folybira_
tok cser6je, dokument6ci6k, sajt6tud6sitisok stb. A
partnerek esetenk6nt elcire megegyeznek, hogy a fonto_
sabb hireket hivatalos kcidem6nybe n hozzilkivilv6nos_
s6gra.
A hivatalos sz<ivets6gi kddem6nyeket dijtalanul a part_
ner rendelkez6s6re bocs6j tj6k.

3. cikkely
TdJ6koztatds
K6pzdsds tovdbbkdpzds
Fontosabb rendezv6nyekb6l, szinh6zi fesztiv6lokr6l,
mrihelyekrcil, szemini4iiumokr6l stb. az informici6kat

7;igy az idcipontot 6s a r6szv6tel feltateleit - megoszt_
j6k egymi{ssal.
A szerzcjd6 felek kiikindsen a k6pz6s- 6s tov6bbk6pz6s te-
riile t6n, valam int a szinjitszirsban - gyakorla ti ian6cs_
adiis formiij6ban - is egyiittmiik6dnek.
Lehetciv6 teszik docensek, elciad6k, szemindriumi hall-
gat6k, megfigyelcik sb. r6su6tet6t egymiisn6l.
A szerzodo felek keresik a r6sn6tel felt6teleinek meg_
krihnyit6sdt 6s a megval6sit6sban is r6szt vesznek.
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