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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
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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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frlhEfofdtrdft6lelkeshangonszimoltbeadunavecseiciborr6l,melyetM6kaJincvezetettDrimapedagogiaagyG
griro*"reru"n cimmel. Ful6i€ arr6l ir, hogy nemcsak szakmai isme.eibkkel, de szeretettel is feltdlttjdtek a nyiron.

*

A Magrar Dr6mapedagogiai T6rsas6g 6vodapedagogys A{of K6z6ss6ge 1994. nyarin g3t m6sodj6ra tiborozott

risrafiso" a ritypangfraiban. Vend6!il l6ttat<avilOas6gi Magrar Pedag6gus Sz6vet#gkiild6tteit is.

*

Tiszasasoneg6sznyilronmiikddrekazalkot6 tdborok, tdbbekkiizdtt agyermeks znjhtsz6tiboris, ahol6becs6r6lBenyik

Erzs6bet 6s tanitv6nyai is r6szt vettek. 
,r

Viir6s Jol6n dr6mapedagogus koll6g6nk beszimol6ja alapjin kiiziiljiik H6dmez6vitsirhelyen a Tari6ni ,tttat6no-s lstofa

szakkordsei s re^atai7i"j6t6k tibort vezetetr j6;ius uiolso het6ben. Nyiri napkiizis tiborokban is ir6nyitotta a dr6-

majdt6kosfoglalkozist. 
*

AVajdas6gi MaryarPedag6gus Sz6vets6g meghiv6gara,1924. j1unius24-27,-igel6,adrist tartott qgyakorlati foglalkoza-

*tuiu"r"iltt pefiagoguso[ 6igrermeket<*sziiarativiadken 6s Toront6lvis6rhelyen D. K6saVilma'

l

{

l
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