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A UMrgnr Miivelcjd6si Int6zet @udapest l0l I Corvin t6r 8.) irj profiljiba tartozikazegyestiletek t6mogatisa. Tdrsas6-
gunk a IL emelet 406-os sz6mir szob6jdban alakitotta ki irodifji{t. Minden h6ten h6tfrjn 6s szerd6n d6lutiinonk6nt, kedden
12-16 or6ig tal6lhat6 a vezetds6g valamelyik tagja. T6rsas6gunk telefon- es postak6lts6g6t azlntlzetvilllalta.

* rl€ {.

A Magyar Driimapedag6giai T6rsas6g a Magyar Miivelcid6si lntlzel Kort6rs Miiv6szeti Oszt6ly6xallpitki szorosabb
kapcsolatot.
A II. Wedres Sindor Gyermekszinj6tsz6 tal6lkoz6 rendez1silbemir 6k is bekapcsol6dnak.

: . 1

* * *

Ez 6v okt6ber6ben megbesz6l6st tartott t6rsas6gunk, a Kortirs Miiv6szeti Osztily 6s a Nemhivatisos Szinh6zak Sz6vet-
sege a megyei mrivelcid6si kdzpontok 6s ut6dszervezeteik szakmai k6pviselciivel, t<ibbek kdzdtt a gyermekszinji{tsz6 ta-
l6lkoz6 megrendez6s6nek lebonyolit6s6r6l.

* * *

Az oktatisi t6rv6nyrtil 6s a Nemzeti Alaptanterv kialakiti4sir6l k6t 6rtekezlet is zajlott a Miivelcjd6si 6s Oktat6si Minisz-
t6riumban, amelyen Debreczeni Tibor 6s V6czy Zslzsakl,pviselte t6rsas6gunkat.

* * *

Tirsasigunk Reformpedagilgiai Otvas6kdnyvetjelentet meg a drdmaj6t6kvezet6 k6pz6s oktatdsi seg6danyagak6nt. A
kdtetet Trencsdnyi I'dszl6 6llitotta 6ssze, DemeTamds 6s Mihtily Ott6lektorillta. A h6zagp6tl6 kb. 200 oldalas kdtet
1993. febru6rjiiban jelenik meg. El6megrendel6s a Ti{rsasiig cim6n.

* r k *

A Budapesti Pedag6giai Int6zet T6rsas6gunk szakmai segits6g6vel ebben a tan6vben is meghirdette k6t 6ves dr6mapeda-
g6giai tanfolyami4t. N6gy m6sod6ves 6s h6rom elsci6ves csoportban 130 6v6nrj, tanit6,6ltali4nos 6s kdz6piskolai tan6rjs-
merkedik a drilmapedag6gia m6dszer6vel.

{ € * *

OlabU O.imapedag6giai kurzusokr6l kaptunk hirt Fej6r-, Gy<ir-Sopron-, Szabolcs-Szatm6r-. Bereg-, Heves-, Hajdri me-
gy6kkil.
A szabolcsiak a tanfolyamot Feh6rgyarmaton inditji.k M drton I stvdn szervez6s6ben.

, F * *

T6bb sikeres driimapedag6giai t6bor zajlott a nyiiron. A nagyat6dir6l besz6mol6t is kozltink. Eredm6nyekr6l tud6sitot-
tak a gyciri 6s a budapesti t6bor r6sztvevcii is.

{ . * *

A Budapesti Drimapedag6giai K6zpont hirlapj6b6l emeljiik ki az al6bbiakar:
- Dri4mapedag6giai tanfolyam indult a Marczibinyi tlren Kaposi hiszt6irilnyilfusival,

Gyermekszinjiltsz6-rcndeziii tanfolyamot is inditottak ugyanott,
- A Kerekasztal Szinh6zi Nevel6si K<izpont ,,S6rk6nyok ellen" cimii darabj6t decemberben 6s janudrban 6 alkalom-

mal j6tssza a Marczib6nyi t6ri Miivclcid6si Kdzpontban. R6szletesebb inform6ci6t az emlitett helyen lehet szerezni.
- Hagyom6nyos gyermckszinj6tsz6 t6boruk ezen a ny ilronNagykovilcsiban vort.

* . * *

Pauska Lajosn6 Nagyat6dr6l kiilddtt hirei:
- A Somogy megyei Pedag6giai Int6zct dr6mapedag6giai tanfolyamot inditott M6ka Jdnos vczet6s6vel.
- A nagyat6di gimn6zium oszt6lyfcin<iki munkakoz6ss6ge havi egy alkalommal ismerkedik a dri{maj6t6kokkal.
- Egy fltaliinos iskol6ban, k6t 6vodr{ban, egy koz6piskoli{ban tanrendbe iktattiik a drrimapedag6g lai6r6t.

* r l . *
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6nkorm6nyzau6l nyert p ityizatipinzen olyan olvas6tilbort rendezett a nyiron, melynek k6-

z6ppontj6ban a dr6maj6t6k 6llt.
- Ny6ri napkdzis tdborban dr6majit6kos foglalkozdsokat tartott.

* * *

A Budapesti De6k-t6ri 6ltal6nos iskola szeptembert6l fiiggetlenitett drimapedagogust alkalmaz . Atanir Pdlf fy Mdria:

* * { '

Kovdcs Andrdsndismttmegszervezte J ilszflnyszantn a ,,Bakancsosok tibor6t". A hazai r'6sryevrikdn kivtil Kerpilfalia-
161 6s Erd6lybril j6tt magyar pedag6gusok toltkeztek dr6mapedag6giai ismeretekkel.

!F :f ,F

Juhdsz Magdolnameghiv6s6ra gerj6ni lakds6n gyilt 6ssze Elijd N 6raszewez6s6ben az a dr6mapedagogiai munkacsa-
pat, amely az elscis tanit6k szirmilrak6szitend<i seg6dkdnlv megir6s6n dolgozott.

* * *

A Kaposviiri Tanil6klpzla Hol-Mi kovetkezrj 6sszejovetel6t 1993. febru6rjriban rendezi.

t l ' * *

Dr6mapedag6giai kiadv6nyok a j6vciben nemcsak a Marczib6nyi t6ri Mrivelcid6si K6zpontban, hanem a Magyar Miive-
l<id6si Int6zet kdnyvt6rf ban is v6s6rolhat6k (I., Corvin t6r 8.)

* * *

Felhivjuk T6rsas5gunk tagjainak fligyelm6r, hogy a Birminghamben j6rt magyar pedag6gusok decemberben a k6t iinnep
kdziitt krlt napos bemutat6t 6s besz6mol6t tartanak angliai tapasztalataikr6l. Resdetesebb inform6ci6t El6d N6ra6s
Szauder Eriknyijt.

r t * *

A K6znevel6s cimii foly6irat ismertetr6st kdz6lt a Dr6mapedag6giai Magazinr6l. Ennek eredm6nyek6nt t6bben k6rt6k
felv6teliiket a T6rsasiigba.

* * *

Novemberben h6rom pedag6giai lap is kiizdlt dr6mapedag6giai ciktet, a Tanit6, az0l neOag6giai Szemle 6saz Iskolakul-
tfra.

* * { <

K6ziiljfik, hogy a Drrfunapedag6giai Mag azin l.6s2.szimaelfogyott. Ezekbdl fijabb ig6nyeket csak f6nymisoldssal tu-
dunk teljesiteni, <ink<iltsrSges 6ron.

* r l . *

M6gebbenaz6vbenmegielenteti aBudapestiDr6mapedagogiaiKtiz pntGavinBolton: Azoktatdsi drdmaetmdletefel6
cimii dr6mapedag6giai k<inyvet.

* * *
F isyel j Rdm cimmel6vodapedag6giai lapot jelentetett meg a Magyar 6vodapedagogiai Egyesiitet Csepeli Szervezete.
Szerkeszti Iihanyi Kdrolyn|. Az6v6n6k igen nyitottak a dr6mapedagogi6ra. A lap is.

* * r l .

DebreczeniTiborKreativjdtdkokgyerekeknekcimiik6tkiadastmeg6rtj6t6kgJ ijtem6ny6b<ilut6nnyom6sk6sziil.Janu-
6r kozep6t<il megrendelhetci 6s megvdsdrolhat6 a Magyar Dr6.mapedag6giai T6rsas6gndl 6s a Magyar Mrivelcil6si Int6zet
k6nyvt6r6ban. (l0l I Budapest, Corvin t6r 8.)
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Alapoz6 d riimapedagdg i ai tanfolyamok Budapes ten

,izrog,a,k<oz6sbo,ri,,6306r6s,"',i,::T;il:,::,"::',:i:,:]:ffcjen Azoknakapedag6gusoknaka
jelentkez6s6tv6ri6k, akik gyakorlatban kiv6nj6k megismerni a szem6lyis6gk<izpontf drilmapedag6giai m6dizert.
A dramatikus improviz6ci6ra 6piilci dr6mapedag6gia a reformpedag6gi6k egyik legismertebbike. Anyergati vili4g isko-
l6iban 70 6ve alkalmazz4fu.Birmely magyar oktatilsi rendszerben haszn6lhat6.
A tanfolyam l0 h6ten 6t tart, a hallgat6kkal ttirt6nt egyezs6g szerinti napokon 6s 6r6ban.
A l0 foglalkozilsb6l6il6tanfolyamon kiil<in csoportban oktatjdk a drimapedag6giit 6v6nriknek, tanit6knak, felscltago-
zatos osztelyf6nokoknek, irodalomtaniroknak, nyelvtan6roknak.
Kiildn indul 30 6r6s tanfolyam gyermekszin jitsz6rendezcjknek.
Tanfolyami dij minden csoportban 3.000,- Ft.
Jelentkezni lehet a T6.rsas6g cim6n irdsban, (n6v, munkahely,lakis feltiintet6s6vel) 101 I Budapest, Corvin t6r 8. vagy a
201-5207,201-3766-os telefonsz6mon. Sz6beli felvildgositdst h6tfdn 6s kedden lehet k6rni.
Jelentkez6si hati{ridci: 1992. december 20.
A_leendci tanfolyami hallgat6kat lev6lben 6rtesitik els6 dsszejdveteliik idcipontj6r6l, ekkor kozlik a tanfolyamvezet6ta-
n6rok nevr6t, a tematik6t, a csekksz6mlasz6mot 6s az egy6b tudnival6kat

DPM
DRAMAPEDAGOGTAI MAGAZIN

A szerkesztcjs6g cime:
l0 I I Budapest, Corvin t6r 8.

T el.: 20 | -5207 v agy 20 l -7 324
Mcgjelen ik 6vente krltszer,
m6jusban 6s novemberben

A Magyar Dr6mapedag6giai Tilrsasdg
lapja

Megjelenik a Kozmrivelcjd6si Alap
t6mogat6s6val

K6sziilt a DIAPRINT Kf t. nyomd6j6ban
F.v.: Werderits Tam6s

Csekksz6mlasz6munk, amelyre az6ves tagdijat, 6s a DPM megrendel6si 6sszeg6t befizetheti:
orP Lker. Fi6k Budapest, Alagfit u. 3. MNB 50 t-6s94-2 Sz6mlasz6.m: 2lg-gg0l7

Akar-e On a Magyar Drdmapedag6giai T6rsas6g tagja lenni?
Ha igen, toltse ki az aldbbi jclcntkez6si lapot, s kiiklje cli T6rsasi{g cim6rc: l0l I Budapest, Corvin t6r 8. (Megjegyez-
ziik' hogy a Tdrsas6.g tagjai kedvezm6nyesen jutnak hozz6 szolg6ltiti4sainkhoz.)

JELENTKEZESI LAP

K6rem felv6telemet a Magyar Drfmapedagogiai Tfrsasigba rendes ill. p6rtol6 tagnak. (A kivfnt sz6 al6h6zand6!)

N6v:

Munkahely neve r6s cime:

Lakcim:

Ditum:
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Megrendelem

p6ld6nyban

MEGRENDELd

Segitek a terjeszt6sben

Bizom6nyba k6rek

peld6ny DPM-I

N6v:

Cim:

foglalkozils:

al6ir6s
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Ara: 55,- Ft
A GYERMEKSZfNTATSZ6 nnUn nZ6rcW6Z

Sikeresnek tetszett az L Weiires Sdndor Orszd,gos Gyermekszinjdtszf Taldlkozd. A pedagogus-rendez6k tehetsdge,
gyermekszeretete, a szewezoklelkesedr6se 6shozz66rt6se, a mec6n6sok tisztess6ge tette azz.6.Es gyermekeink jit6k6-
nak vgr6zslata. N6h6ny k<iz6pddntcin 6s a d<intcjben egyiitt l6ptek fel itthoni 6s hat6rontfli gyermekszinjltsz6k. Ez a
t6ny avatta tdrt6nelmi jelentris6gtiv6 az 1992-es nagy taldlkoz6-sorozatot.
Sok kitiincj szervez6si 6tlet tette gyermeknek val6v6 a ,,rendezvrlnyeket", lehet<is6get nyfijtv6n a spont6n j6t6kra, kdtet-
len egyiittl6tre is. Ugyanakkor a lakiteleki tal6lkoz6r6l nem volt neh6z leolvasni a szervez6s gyermekbetegs6g6nek
megannyi jel6t. A szeretet viszont csodikat miivelt a d<intrj milsik szinhely6n, a pici tiszazugi kozs6gben, Tiszasason.
AzeglszkiSzs6g iigy6v6 v6lt itt a tal6lkoz6.
Otsztiz csoport tartotta fontosnak, hogy bemutassa tud6set azaztizezer gycrek.fshdny felncitt, aki a nevel6s lehetcjs6-
geI l6tia a gyermekszinjiitsziisban.
Ugy gondoljuk, j6 helyre adt6k az alapiWdnyok a t6mogatdsra szdnt p6nzt, amikor gyermekeink jet6k6ba inveszt6ltak.
Kdszonjiik a K6zmiivel6d6si A.lap 6s a Lakiteleki Alapitvdny t6mogat6s6t. Csak sajnilhatjuk 6s 6rtetlenkedhetiink,
ami6rt a II. Gyermekszinj|Isz6Tal6lkoz6ra a Kdzmtivelcid6si Alap egyik kurat6riuma a k6rt 6s indokolt 1.000.000,-
Ft helyet csak 50.000,- Ft t6mogat6sra 6rdemesitette ezt. azOrszigos Gyermekrendezv6nyt. Megal6z6an.
Most, hogy irjb6l meghirdetjiik a tal6ikoz6t - mindenki tirrimmel v6llalta -, tovibb kis6rleteziink; keressiik a meg6r-
tcjbb kurat6riumokat. Es ezt teszik szewezdpartnereink is, megy6kben, teriileti kdz6pdirntcik<in. Rem6ljiik, sikerrel.

F E L H f V , A S

II. WEORES SANDOR
ORSZAGOS GYERMEKSzfNIAT Szo TALALK ozo

I  993.

A Magyar Dr6mapedagogiai T6rssig, a Magyar Miivel<it6si Int6zet, a teriileti k6z€pd6nt6k es a diintd szervez6i m6so-
dik alkalommal hirdetik meg az orszigos gyermekszinjitsz6 tal6lkoz6t.

Tavalyi felhivfsunkrailtszilzgyermekcsoport jelentkezett. '.!, i

Ap6lyirz6ka helyi bemutatkoz6s utiin juthatnak el a megyei f6rumra, majd a teriileti k<iz61d<intcikbe 6s a d6ntcire.

A tal6lkoz6ra az 6ltal6nos iskoldskoniak 6rdekl6d6s6nek megfelelci szinj6t6kkal lehet pi,Jyizni, mrifaji 6s temarikai
megkrit6s n6lkiil.

A miisorid6 a 40 percet nem haladhatja meg.

A tal6lkoz6kon b6rmilyen fenntart6sban mrikridcj csoport indulhat.

Jelentkemi a megyei miiveltif6si kdzpontokn6l, vagy azok jogut6djain6l lehet, illetve a megyei pedag6giai int6zetekn6l.

A megyei bermutat6k j<ivci 6v mdrcius6ban 6s 6prilis6ban zajlanak, a teriileti koz6pd6ntcikre pedig m6jusban keriil sor.

Az orsz6gos ddnrci Pakson lesz jfnius ll-12-13-6n.

R6szl e tesebb felvildgositist a megyei szery ezok nyu j tanak.

Szinj6tsz6 csoportjuk jelentkez6s6t az alibbi meghirdetci sz.ervekv6r jfrkl.

Magyar Miivekid6si lnt6zet

Budapesti Dri{mapedag6giai
K<izpont

Debreccni K6lcsey Miivelcid6si
K<izpont

Pest megyei Dr6mapedag6gusok Kciz<iss6ge
6s a Pest megyei Kozmtivelcjd6si Kozpont
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iMagyar Drimapedag6giai Tf; rsasig

Paks V6ros 6nkorm6nyzata
6s Miivckjd6si Ktizpontja

Tiszasasi Pitypang Hum6n-
szolgiiltat6 Egyestilet

Somogy megyei Mrjvekid6si Kdzpont
6s a Si6foki D6lbalatoni Kultur6lis

Kozpont
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