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Az Anyanyelvi Konferencia elndk6nek Pomogdts
B€l dnakvoltaz 6tlete, hogy a tiibort ne Magyarorsz6gon,
hanem oda6t tartsuk. Nekik is, nekiink is olcs6bb. S hft-
ha meg hat6konyabb is! S milyen igaz! Bagu Gdza tollr.
rozta a r6sztvev6ket, pedag6gusokat 6s n6pmrivelciket,
vegigi6rv6n a k6rny6kbeli k<izs6geket, szem6lyesen is k6-
ziilve, mi is az a sajdtos 6s 6rdekes, amit ettSl a tanfolyam-
t6l kaphatnak a r6szfvevdk.

Ossze is gniltek 15-en. Mindenki mag6nh6zn6lla,-
kott, tdbbnyire pedag6gusokn6l, s ott is 6tkezett. Q.,lem
akarom trakt6lni az olvas6t az ottani ell6t6si viszonyok
abszurditisaival.) Napk6zben a vasutas mrivelcidesi h6z-
ban dolgoztunk. Kem6nyen 6s szenved6lyesen. Olyan

1994. jrinius 30-6n reggel 9 6rakor izgatott gyereksereg
v6rakozott a Marczib6nyi T6ri Miivel<it6si Kdzpont el-
citer6ben. 6t 80-an ddnidttet< fgy, hogy a nyfri sziine-
tiikktl l0 napot Biinv6lgy6n tdltenek el, az Orszdgos
Gyermekszin jitsz6 6s K6zmiives T6borban. Ez mir az
6t6dik nyir, hogy a Miivekjrt6si Kozpont a szinj6.tsz6s, a
zene, a t6nc, a klpz,Smijvfiszet irdnt fog6kony gyerekek
r6sz6re nyiri ti4boroz6st sz.ewez. Az eltelt 6vek alatt ki-
alakult a t6bor,,t<irzskcizdns6ge", amely termr6szetesen
minden 6vben briviil bar6tokkal, ismer6siikkel. Az id6n
ny6ron Bartha Eszter, Fodor Mihdly, Juszctik Zsuzsa
6s Ki s T ibor rendez6 dolgo zott a szinjitsz6kkal. A gyere-
kek 6letkor6nak megfelelci irodalmi mriveket dolgoztak
fel, amelyekbcil a t6borv6g6re igen sz6p, szivetmelenget6
produkci6k sziilettek. Id6n is sikeriilt irgy egyiitt dolgoz-
ni a gyerekekkel, hogr ne a produkci6 l6trehoz6sa legyen
a t6bor c6lja, hanem azodavezet6 ft, a gyerekek alkot6-
k6pess6g6re 6pit6 korszerii gyermekszinj6tsz6s m6dsze-
r6vel - mely a gyerekekben rejlci rejtett k6pess6gek 6s
tudiis el<ihivisiira 6pit - legyen a kozos iirom forrdsa. A
legkisebbek a Szemgyogyit6 fii c. mes6t adt6k elcj, a k6-
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konfl iktusjiit6kok maradtak meg eml6keimben, amelyek
szikr 6ztak az 6less6gtcil. A d r imajitilk sor6n kibontako-
z6 probl6m6k arra v6rnak, hogykiilcin cikkben szamoljak
be r6la.

Az egyiitt tiilt6tt h6t v6g6n figr d6nt6tt a csoport,
hogy folytatja a tanfolyamot jdv<ire ny6ron Akli hegyen.
M6r az ir6sos felk6r6st is elkiildt6k az Anyanyelvi Kon-
ferenci6hoz, hogy t6mogass6k kezdem6nyez6stiket.
Sz6nd6knyilatkozatot is fogalmaztak; a K6rp6taljai Pe-
dag6gus Szdvets6g keret6n beliil meg kivilnjik teremteni
a drilmapedag6giai szekci6t.

(Debreczenl)

vetkezci korosztilly aK6t6vi vak6ci6 c. reg6ny egy jelene-
t6t dolgozta fel. A nagyobb gyerekek egy l2 fcis csoport-
ja a Szami{rfiil c. tdvol-keleti mes6t mutatta be, a legna-
gyobbak pedig a Legyek ura c. reg6nyt jelenitette meg.
Minden produkci6 a gyerekek jrit6kaib6l, jeleneteibcil,
6tleteibrjl illlt ossze a csoportvezet6 drilmapedag6gusok
ir6nyit6s6vaL A szakmai miihelymunk6k mellett kiemel-
kedci szerepet sz6ntunk a k6zcis 6lm6nyt nyujt6 egyiitt-
j6tszi{soknak, melyeknek emberform6lti, gazdagit6 vol-
t6r6l kezdiink elfeledkezni. Nagy sikert aratolt a gyere-
kek krir6ben a tvtEte j6t6k, de ugyanityen lelkesed6ssel
j6tszott6k a - 8 6s I 6 6vesek egyar6nt - a m6r lassacs-
kiin feled6sbe meriilci n6pi gyerekjilt6kokat is. Ebben a
tiiborban,,rendkiviili" esem6nyek nem t6rt6ntek, de at-
t6l, hogy a gyerekek 6s felndttek a tiz napalatt egyiitt gon-
dolkodtak, jebzottak, nevettek olyan meleg 6s csal6dias
l6gk<ir alakult ki, amelyre igaziln j6sziwel eml6keziink.
Jovcire ism6t tiborozunk, nemcsak a gyerekek hanem a
magunk rir<im6re is!

VOrOs Zsuzsa

A dramatikus helyzetgyakorlatokban lehet6s6giink
nyilt arra, hogy 6rz6keljiik, 6rt6keljiik az lletszituici6-
ban miik6dcj emberi kapcsolatok 6s motiv6ci6k sokr6tti-
s6g6t, 6sszetetts6g6t. Hasznos inform6ci6kat szereztiink
az oktat6-dr6ma teriilet6n, amelyeket k<izvetleniil hasz-
n6lhatunk a tanit6si 6rfun az ismeretek elm6lyit6s6ben.

Megtapasztaltuk a moz-g6s 6s lazit6s testi{elki fe-
sziil ts6get old6, koncen tr 6ci6t fejlesztci hat6s.it, amely
tulajdonk6ppen eg6szs6gv6dd eszkoz a pedag6gus kez6-
ben. Besz6lgettiink Moldovrinyi Judit klinikai pszichol6-
gussal az,,6nk6p" 6s a,,csoporthelyzet" szereSrtrcjl a de-
viancia kialakul6sriban, a szenved6lybetegs6gekr6l, az
agresszi616l.

A Szoborparkban nagy iir6mmel dolgozhattunk Or-
sz6gLiszl6 6s Tak6cs Zolt inklpz6miiv6szekkel, akik vi-
zualis j6r6kaikkal eddig nem rapasztalt l6tv6nyviligot

Pedagdgiai miihely Nagyatddon

Harmadizben dolgoztak egyiitt vdrosunkban dun6.n-
t6li dr6mapedag6gusoka jrllius 3+619-ig tart6nyrlri t6-
borban. K<izel 6tven tanit6, tan6r, kdnyvtdros 6rkezett:
Zircr 61, Veszpr6mbcil, Leteny6r6l, Zalaegers zegr 61,
Nagykanizs4r6l, a Balaton partj6r6l, Kaposv6rr6l 6s k<ir-
ny6k6r6l.

A titnr;r6l Katondnd Rost a H edvi g keszthelyi peda-
gogus fogalmazott meg gondolatokat:

,,,4, kedves fogadtat6s, az ismerked6si est deriije, har-
m6ni6ja, var6.zsa v6gigkis6rte a nagyatddi napokat.
SzSmtalan kapcsolatteremto, lazit6,koncentr6l6, fant6-
ziafejleszt6 improvizativ gyakorlatot, ritmusjrit6kot ta-
nultunk, amelyek segitett6k a mdsikra figyeki 6s rinmagdt
6pit6, gyors helyzetfelismerci szem6lyis6giegyek meg-
er6sit6s6t, oldott6k a fesziilts6seinket.
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mutattak meg nekiink. A t6bor lak6inak eglm6shoz val6
viszony6t mindv6gig a tolerancia, a nyitotts6g, a bizalom
jellemezte. Szeretn6nk a kdvetkezd 6vben is tal6lkozni!"

A r6szWev6k k€tharmada visszat6rd lak6ja volt a t6-
bornak megszerett6k v6rosunk hangulat6t, tereit, szob-
rait, zdldjeit, Ez itt 6l6knyugodt mosoly6t.

A szakmai programvezetdi M 6ka J dnos,T olnai M d-
ria, Pauska Mdria voltak. A tibor szervezdje, a Nagra-

t6di Miivelcit6si H6z, v6rosunkban tov6bb gondozza s
Dr6mapedagogiai Mrihelyt.

Szeptembert6l v6rja azokat a pedag6gusokat, 6rdek-
l6dd embereket, esetleg csal6dokat, akik szivesen vesz-
nek r6szt <in6pit6 programban, akikt6l nem idegen a"HOMOLUDENS"eszm6je.

Pauska Merla

Trencs6nyi LlszJi6: Ezer angyal 6s eg;r miniszt6rium. 0j
Pedag6giai Szemle. 1994/7 -8.(szinikritika)

N dpmiivdszet, ndphagyomdny - f ol kl 6r a nevel dsben
Halisz P6ter: A mtiv6szet, n6pmriv6szet szerepe a k<ir-
nyezeti nevel6sben. Iskolakultfira 1933/ 17.
Fiil6pn6 Sv6b Jol6n: Kalend6rium. Iskolakutttra 1994/ 5.
(recenzi6)
M6ser ZolIin: Szivemen p6va s6t6l. Iskolakultfra
1994/7.
Falvay K,{rol y : Hozzisz6/lis (Bodza Kl6ra 6s Paksa Kata-
lin kdnyv6nek recenzi6ja) Iskolakultirra 199417 .
Keszler Milria: Visszatekint6s Iskolakultfra l994l\.
Kar6csonyn6 Moln6r Erika: Piinkdsdolcj. Iskolakultfra
1994/r0.
Kulbertn6 Vir 69 Zsuzsa: N6pi hagyom6nyok feleleveni-
t6se. Iskolakultlr a 1994/ | 3.
T|traiZsuzsa: Formdk, tirgyak, anyagok a n6phagyo-
miiny ritusaiban. Iskolakultira 19941 | 5- 16.
Falvay KAroly.Hozzisz6lils @arsi Ernci k<inyv6nek re-
cenzi6ja) Uj pedag6giai Szemle 1994/5.

Kommunikdci6, kommunikdc i6s nevel 6s :
Cs. J6n6s Erzs6bet: Dial6gusmodellek a nyelvi kommu-
nikici6hoz. Iskolakultrira 1993/ 18.
Meth6. D6nes: Magyar nyelvtan tilrsasl6lektani alapon.
Iskolakultirra 199 4/ 6. (recenzi6)
Szalkai Si4ndorn6: Felszabadit6 kommunikici6. Iskola-
kultfra 1994/15-16.
Ftida Bal6zs: A megsz6lal6s neh6zs6gei. Iskolakultirra
199 4 I l 5- 16. (recenzi6)
H. T6th Istvin: A stilusfajtik 6s szdvegtipusok tanit6sa a
NIYIK-programban. Iskolakul tf ra 199 4/ 6.
Zr inszky Liszl6: A pedag6giai kommunik6ci6 elm6let6-
rril. Uj Pedag6giai Szemle 1994/5.

Gyermekirodalom
Komfromi Gabriella: Sematizmuska. Iskolakultrira
r993n5-t6.
Baksa P6tern6: Mesebeli madir. Iskolakultfra I 993/1 8.
Kdrolyi Zsigmondn6:Az Ev gyermekkon;vei. Uj Peda-
g6giai Szemle 1994/3.
Fogarassy Mikl6s: Mi az, hogy ,,magyar gyermek-
irodalom"? Iskolakultrira 199 4 I 3.
Bdlint Agnes Jrilia: Vit6s kr6rd6s a grerek 6s ifjfis.4gi iro-
daf omban. Iskolakultrira 19941 3.
P. Dombi Erzs6bet: Szabadon pintyebb a pinty. Iskola-
kultirra 1994/3.
Trencs6nyi Lhszl6: O1 magyar kamaszreg6ny. O3 neOa-
g6giai Szemle 1994/6.

Folydiratszemle

Drimapedag6gus olvas6knak ajinljuk az Orsz6gos K6z-
oktatisi Int6zet szakfoly6irataib6l

Term6szetesen azt iPedag6giai Szemle 6s az Iskolakul-
ttira valamennyi saim6ban talillni 6rdekes 6s r6rdemes
irdst @ogy csak az alternativ iskolik programjait bemu-
tat6 Iskolakultfra-sorozatra utaljunk, hasonl6k6ppen az
Uj Pedag6giai Szemle eg6sz sz6mot szenrelt 1991. szep-
temberr6ben a hazai Humanisztikus Kooperativ Tanulis
iskol6j6nak, decemberben a komprehenziv iskolamo-
deltnek, 1994. iryrrlisilban a Freinet-pedag6gi6nak, vagy
hadd hivjam fel a figyelmet Nagy J6zsefnek 6s munka-
t6rsainak az Iskolakultirra eg6sz 1994. 6vi | -2. szimilt el-
foglal6 nagy <)ssze6llitiisilra, melyben egyediil6ll6 szem6-
lyis6gfejlesztci, k6pess6gfejelsztci NAT-programjukat
fejtett6k ki). Aj6nl6sunkban ezf rral - folytatva a DPM
hagyomilnyait - a dr6mapedag6gia sz.6mira krjzvetle-
niil vagy csaknem k6zvetleniil hasznosithat6 iizenetekre
hivjuk fel a figyelmet. Az iittekintett id 6szak 1993. 6s26.-
ttil 199 4. 6sz6ig tartott.

Dr dmapedag 6 g iai ir ds ok;
Lehoczky J6nos-Welisch Miria: Dr6mapeag6giai
m6dszerek a k6rnyezeti nevel6sben avagy dramatikus
ktirnyezetpedag6gia Uj Pedag6giai Szemle: 1993/ t0.
Elcil N6ra: Ki viszi 6t a kultirr6t? Iskolakultfrra 199414.

Dr dma, szfnhdz, f il m, bdbj dtdk :
Sne6 P6ter: Emberi nyelven.Iskolakultrira 1993. l5-16.
Sne6 P6ter: Dusan Makavejev: Sweet movie.
Iskolakultfra. 1993/ 18.
Sall6 L6szl6: A szinmriir6 Tamisi Aron. Iskolakultira
1993/18.
Trencs6nyi L6sz16: Hov6-hov6 K6z6peur6paiT6ncszin-
h6z? Iskolakulttra 1993/ 19. (szinikritika)
Szentirmay Lrisd6: A b6bj6t6k csod6latos viliga.Iskola-
kultfra 1993/21-22.
Gabnai Katalin: Aw6ltoz6saink 6s a sz6l6res. Iskolakul-
tfra 1993/l 8.
M6r Zsuzsa: Bilbozzunk. Iskolakultfra 1994/5.
Skaliczky Orsolya: A Csongor 6s Tiinde jelk6prendszere.
Iskolakultirra 1994 | 6.
Trencs6nyi Liszl6: Kd,rm<is. Iskolakultirra 1994/ | | -lZ.
(filrnjegyzet)
Ung6r Andrea: Or6k a Var6zsfuvol6,r6l. Iskolakultrira
1994/7.
Bodnir Gyula: A m6gi6r6l a musicalig. Iskolakultrira
1994/14. (reennzi6)
Trencs6nyi L6sd6: Walt Disney 6s Samu Glzatalilkozil-
sa (az egykori) gyermekszinh6zban. Iskolakultfira
1994/ 17 . (szinikritika)
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