
Za-,ztzilrlit*elds
Hemvas B6la: Bart6k. Iskolakultfra 1993/ I 8.
Ambus Lrjos: Sz6kalauz' Iskolakultfira 19931 18.
Falvay Kirol y : HozzAsz6lirs (recenzi6 Bodza Kl6ra kiiny-
v6rril) Iskolakultfr a 199 4 I 12.
NeAasy f-asa6n6: A zenei alapk6pess6gek fejleszt6se. Uj
Pedagogiai S zemle 199412. (recenzi6)
Lannlri Judic Romantikus zenemiivek. Iskolakultfra
1994/3.
Szizdy Antal: A zenei tehets6g gydkerei. Iskolakultitra
1994/5.(rerenzi6)
Angi Istv6n: Zenei alapkdpess6g jelent6s6ge az esztetikai
knltfr6ban. Iskolakultfra 19941 3.
Lannert Judit: J6nos passi6. Iskolakultfira 1994/10'
Angi tstv6n: Acsticspontok 6rtelmez6seJ.S. Bach passi6-
iban. Iskolakultir a 199 4 I | | - 12.

Vizudlis nevelds
K6rp6ti Andrea: A vizudlis kommunik6ci6 mint tan-
tfrgy. Iskolakultf ra I 993/ I 5- I 6.
DdmOtOr Adrienne: A keretbe rakott k6p: happening'
performance. Iskolakultrir a 1994/ | | -12'

Bohir Istv6n: Ahogy a vil6got l6tjuk. Iskolakultitra
1994/5. (recenzi6)
Jamagava Jdki:Vadkdrte cimii jap6n mese alapjin k6-
szillt metszet, harminchirom gyermek k6zos alkotfsa.
0j Pedag6giai Szemle 199412.

I r odal om, ir od al mi nevel d s
Iv6n Csaba: Kiss Anna: A macskapr6mkalapos h6lgy. Is-
kolakultirra 1993/ 15-16.
Ftda Bal6zs: Jegyzet egy Kormoslstvin vershez.Iskola-
kultfra 1993/15-16.
B6ra Ferenc: A humor jelenl6te a m6sodik oszt6lyos ol-
vas6kdnyvben. Iskolakultf r a 1993 I | 5 -16.

Kamaris Isfv6n: Az irodalom olvas6ja. Iskolakultirra
t99412r.
Arat6 Liszl6: 6rk6ny egypercesei. Iskolakultrira
1994121.

Helyzetjelentds a Pest

Bevallom, n6mi szorong6ssal indulok, indulunk neki egy-
egl szinhiizi, oktat6si 6vadnak, l6v6n, hogy az 6vekkel

ezel6tt kivivott 6s 6veken 6t megtartott ,,pozici6k"' a
szinjitszfs mennyis6gi 6s mincis6gi szinvonala k<itelez.

De az alkot6 ercire 6s kedvre, a tehets6gek filapotira, az
egy-egy telepiil6sen adott vagy 6ppen nem adott szem6-
lyi 6s tirgyi felt6telek tov6bb6l6s6re nem lehet eloresz6-
mitani.

Az 1993194.6vi szezon a kor6bbiakhoz hasonl6 szin-
vonalfra sikeriilt, hilla elscisorban az alkot6 pedag6gu-
soknak, a sok 6ldozatot villal6 szinj6tsz6knak 6s sziileik-
nek, valamint az egyiittesek fenntart6inak 6s a - nem a
sziiks6ges m6rt6kben rendelkez6sre 6116 - alapitv6nyi
forr6soknak.

T6virati stilusban az esem6nyekrcil, eredm6nyekrcil
- Adataink szerint tobb mint nyolcvan felncitt-, di6k-

6s gyermekcsoport mfi kild6tt folyamatosan.

Komp I ex miiv d s zet i nevel d s
T. Makai Katalin: A miiv6szeti nevel6s alternativ prog-
ramja - Angli6ban.Iskolakultirra 1994/7 .
fatuOi Szil6id: Homo Ludens. 0i feAagogiai Szemle
1994/1. (recenzi6)
Trencsenyi L6szl6: Miiv6szeti ismeretek 6s technik6k
(tanterv). Iskolakultfra 199 41 19.

Jtitdk. ititdkkultilra
Pecsenye liva: Irodalmi t6rsasjit6k. Iskolakulttra
r993t18.
Horv6th H. Attila: J6t6kos hist6riai tiborok. Uj Pedag6-
giai Szemle l994lI.
Viradi Istvin: Tiirt6nelmi j6t6kok. Iskolakultfira
r994n8.
Tarjdn Tam6s: Pont, pont, vesszcicske. Iskolakultfira
199413. (recenzi6)
Pusk6s lldik6: Jdtszani is engedd. Iskolakultfra 199415.

Embenan, konf I iktuspedag6g ia, s pecidl i s nevel ds
Kamar6s Istv6n: Hol tart az embertan? Iskolakultrira
1993n5-16.
Szeksz6rdi Ferencn6: Besz6lgesstink a konfl iktusokr6l.
Iskolakultirra 1993/ 19.
V6riis Klira: Embermese. iskolakultfira 199417. (recen-
zi6)
Ambrus Attil6n6-Vitai Mikl6s: Tanithat6-e az ember?
Iskolakult(rra 19941 | | -12. (recetzi6)
Kuslits Katalin: Kev6s probl6ma, sz6mos er6ny. Iskola-
kultira 199 4 I | 5 - | 6. (recenzi6)
Biikv P6ter-Beleznay Ildik6: Ritu6linnovativ m6dsze-
ret<."Oj Pedag6giai S zemle 1994110.

Fiiggeldk
A MDPT tagiai irt6k:
Dratsay Zsigmondn6: Pedag6giai dilemm6im a XX. sz6-
zad vtg6r.Uj Pedag6giai Szemle 199412.
Elcid N6ra: Reformpedag6giai olvas6konyv. Iskolakultf-
ra 199411 . (reccnzio)

Ajinlja: T r enc s 6ny i his z I 6

megyei szinjiitszfsrdl

- A Dabason befejez<i16tt C-kateg6ri6s tanfolyamon
tizenheten vizsgiztak sikeresen.

- Nyolc szakmai napot rendezhettiink, melyeknek egy
r6sze a Weores Silndor gyermekszin iatsz6 talalkoz6
kdrzeti vdlogat6ja volt.

- N6gy csoport r6szv6tel6vel id6n is megrendeztiik
Cegl6den a tavaszi gyermekszinj6tsz6 t6bort.

- A nagyon sikeres kcirzeti tal6lkoz6k eredm6nyek6nt
a gyermekszinj6tsz6 megyei tal6lkoz6t,'k6nytelenek
voltunk" k6tnaposra briviteni.

- A gildi regionilis d<int6n kiemelked6 sikerrel szere-
peltek a Pest megyei egyiittesek, igy a paksi orsz6gos
tal6lkoz6n szereplci tizennyolc produkci6b6l 6t 6rke-
zett Pest megy6bdl.

- AWe6res S6ndor gyermekszinj6tsz6 tal6lkoz6 diiai
k<iziil hatot hozott el a bagi Fapihe egyiittes' a buda-
keszi szinjiitsz6k 6s az. in6rcsi szinj6tsz6k elciadisa.
Kudarck6nt 6lttik 6t, hogy a f6ti szinj6tsz6k k6t pro-
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dukci6ja ez alkalommal nem kapott meghiv6st az or-
saigos ddntcire.

Abagi 6s a budakeszi csoportok sikerrel k6pviselt6k a ha-
t6rokon beliili magyar gyermekszinj6tsz6st Lakitelken a
Kdrnit-medence i tal6lkoz6n.
- Oriimmet tolt el mindannyiunkat aDunakeszi Pince-

szinhilz folyamatos 6s szinvonalas miik6d6se 6s ma-
gas el6ad6ssz6ma, valamint a gdddllcii Kerekasztal
Szinh6zi Nevel6si Kdzpont T.I.E. (Iheater in Educa-
tion, szinh6z a nevel6sben) programj6nak kiemelke-
dri szakmai 6s kdzdns6gsikere.

- Sziztize*6t gyermeksznjiltsz6 r6szv6tel6vel ebben
az 6vben is megrendeztiik a zam6rdi gyermekszinjilt-
sz6 t6bort.

Amivelnincsmithencegni,azadiitlcszinj6tszis.Tdbbte-
hets6ges, ambici6zus pedag6gus-n6pmrivelci hagyott fel

az aktlv szinj6tsz6 munk6val, kitdltetlen rirt hagrua ma'
gE ut6n.

Megengedhetetlen luxusnak tartan6nk, ha a mflt 6v-
ben sziiletett kiemelkedd szinvonalf elciad6sok nem 6l-
n6nek tov6bb, ha nem adn6nk alkalmat arra, hogy min-
den szinj6tsz6s ir6nt 6rdeklcil6 pedag6gus, szinj6tsz6
megn6zhesse ciket. Ugyancsak v6teknek tartan6nk, ha a
Zam6rdiban sziiletett hat produkci6 kiiztil legaldbb a k6t
legsikeresebbnek tartott nem 6ln6 tril az egyszeri bemu-
tat6t, ha a gyerekekkil alkalmilag verbuviil6dott kis t6r-
sulatok soha tdbbet nem jdtszan6nak egyiitt. Elxjsorban
e v6ts6gek elkeriil6se c6ljrib6l szerveztiik meg az okt6ber
I 5-l 6-i szakmai napokat.

NagyAndrtls Ldszld

HIREK

A Veszpr6mi CANDY Kiad6 jelenteti meg a KICSI KULCSLYLK cimfi negyed6venk6nti m6dszertani foly6iratot 6v6-
n6knek, tanit6knak, sziilcjknek. C6lja, a kisgyermekek kreativitilsiinak fejleszt6se, a napdri aktualit6sok figyelembe v6-
tel6vel. Eddig 3 sz6m jelent meg. A lap 6ra 105,- Ft. Megrendelhetci a kiad6 cim6n, s megv6sirolhat6 Budapesten a Pe-
dagogusKdnyvesboltban. 

*

APaksiVirosi Miivekid6si K6zpont Modszertani H6tvlgltszervezett 1994. okt6ber 28-30-ig. BartaEszter, L6zirPilter
6s Koromi G6bor a gyermekek 6s diilkok szin j6tsz6 alapk6pzls6heznyljtott segits6get a dr6mapedag6gia m6dszer6nek
gyakorlati bemutatisival. Szervezcj Heffner Erika volt.

*

HOL-MI cimmel m6dszerv kshrtszewezett a kecskem6ti lfjirs6gi H6z a saikebb haza pedag6gusainak novem br 12-13-
6n.lrinyit6ja: J6zsa Kata. Besz6mol6 a kiivetkezci sz6mban.

*

Dr6mapedag6gia a gy6gyit6-nevel6sben cimmel konferenci6t rendeztek a tatai Altal6nos Iskoli4ban 6s Di6kotthonban,
1994.mijls29-6n. A gyogypedagogia 6s a dr6mapedagogia elm6leti 6s gyakorlati szakemberei tartottak elciadisokat 6s
konzult6ci6kat. A jelenl6v6k - csaknem 100-an - megfogalmaztikszind6knyilatkozatukat, hogy megalakitj6k az
MDT.6n beliil a gyogypedag6giai szekci6t. A konferencia fci szervez<ije MOKA Jinos volt, titkdra pedig Fazekas Eva.

rl

Anyelvmiivelcikegrikonferencii{jiin 1994. jrilius4-8. kriz<jtt dr6mapedagogiai t6m6jf elciad6sok is elhangzottak. Folk6rt
el6ad6k Gabnai Katalin. Rudolf Ott6n6. Loboczkvn6 H6rsasi lbolva es Debreczeni Tibor 

,,r..ri..- . ,: . ,
*

0labb d.6-apedag6giai kurzusok indul6si{r6l kaptunk hireket Kaposvirr6l, Kecskem6tr6l es Szegedr6l.

*

A Szinmiivf5zeti F6iskola driimapedag6gia-szinhilzelm6let szakos hallgat6i be?eiea6k studiumukdt. Gabnai Katalin
szerint kitiin6 eredm6nnyelvizsgfntak Bizonyitand6 ismereteiket, el6adiiselemzest kellett kesziteniok, valamint szak-
dolgozatot irni drimapedag6giai vagy szinhizelm6leti t6m6b6l. A szinvonalas alkotisok arra virnak, hogy az drdeklcidci
szakmabeliek is megismerkedhessenekveliik.Indokolt volna kdtetben val6megielentetesiik.

rl

A Szinmiiv6szeti F6iskola dr6mapedag6gia-szinhizelm6let levelezijszakilntj$vfolyam indult

*
Tolnai Ott6 kecskem6ti dr6mapedag6gus a n6metorsa{gi Lindenben k6pviselte a Magrar Dr,imapedagogus T6rsas.igot
nemzetkdzi amatcir szinjitsz6 konferenci6,n november 3-6. krjzott.

*

Szombathelyin6 Hoffmann Katalin 6s Hajdfin6 Lovas Miirta - 6vodapedagogus - a ny6r sor6n dr6maj6t6k-tibort ve-
zetett a Kapcsolat alapitviny ,,Egysziilcis Klub" felk6r6s6re Szigetszentm6rtonban. A gyermekek 6- l4 6ves korfiak vol-
tak. Az egy hetes tdbort az Erzs6betv6ros dnkorm6nyzata is t6mogatta anyagilag.

*
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