
FREINET - IVTdOSZER NAGYKOVACSIBAN
K6ra T,suzsa tanft6n6 6rdin

Narykovicsi a f6v6ros kiizel6ben l6vd kis falu. Is-
kolija aff6le siv6r, panelkombin6t, mint a tiibbi, ha-
sonl6. Hallottam, hogy az 6jra val6 t<irekv6s bef6sz-
kelte mag6t. Porkol6bn6 K6ra Zsuzsa immir n6h6ny
6ve sikeresen allcalmazzz iskolijukban Freinet peda-
gogiai m6dszer6t. lme a tapasztElEtom.

Elxi oszt6lyos gyerekek lerakj6k kab6tjukat, s kis
tiskijukkal besetehak a terembe, amelynek ait$6n xz
6ltaluk k(szitett rajzokb6l tapiltt vid6mit. En is be-
megyek Erdekl<ilnek, honnan 6rkeztem. L6tszik, hoz-
ziszoktak a l6togat6khoz. Mire becsengetnek, tirlesiink
az ismerked6sen, s a gyerekek a ,,besz6lget6" sarokba
leiilnek a laticel pirnikra, kis sz6kekre, szcinyegre, ho-
kedlire, kinek hol tetszik.

A tanit6 n6ni hasonl6 term6szetess6ggel fogad. Le-
iilt d is a g;rerekek k626. Kdszpnt mindenkit, megk6r-
dezi, ki l6togatta meg beteg Lirsukat. (Se jelent6s, se
hogy 6llsz. Semmi, ami a porosz iskolira eml6keztet.)
Akin6l a ,,nyuszi" van, elnondja, mi volt szlmira. az
elmrilt d6lut6n legfontosabb esem6nye. A gyerekek j6l
fogalmazott, kerek mondatokban sz6moltak be: pl. se-
gitett anyuk4jinak vetem6nyezni a kertbeq felv6teli-
zett a r6di6 gyermekk6rusiban, de nem szeretn6, ha
felvenn6k, mert akkor korin reggel kell felkelnie. Van,
ki a bahij6r6l, kulyijir6l besz6l, s a nevel6otthoniak
arr6l, h6nyat kell aludniuk, mig jdnnek hozzijuk l6to-
gat6ba. Csupa olyan szem6lyes t6ma keriil sz6ba, amit
a t6bbiek is meghallgathatnak. Aztin megbesz6lik,
hogy matematika, olvas6s 6s ir6s 6rijuk lesz. A sor-
rendet cjk d<intik el. Alig 15 percet szinnak a besz6l-
get6sre. K6rdezhetnek is egym6st6l. Azut6n elhagyj6k
a besz6lgetci sarkot, s az asztalaikhoz indulnak Min-
denkinek saj6t kis asztala van, de ezeket 6ssze is tol-
hatj6k, k6t-hiirom-n6gr fcis csoportot is alkothatnak.
Van, aki jobban szeret egyediil tanulni. Ekjveszik a fi-
6kb6l, polcr6l a matematikit, s a tdbl6ra felirt felada-
tot minden ktil6n6sebb magyar6zat n6lkiil kezdik meg-
oldani. Zsuzsa n6ni kdztiik jirva figreli munk6jukat,
mell6-mell6 iil egy-egy g/erekhez, segiti az elindulist,
magyarilz neki. Egyszeni szavakkal, k6z6rthetrjen ad
ir6nymutat6st, nem emeli fel a hangi6L Aki elk6sztil
a feladat megoldisival, hozzflmegy, egriitt javitanak,
ha van hiba. Az egyik gyerek fiilem hallat6ra mondja,
hogy ci most nem szeretne tdbb peld6t megoldani, mert
tegnap kapott egy k6uyvet, s inkibb azt olvasn6, mert
el szeretn6 mondani az osilelylilrsainak.
J6l van, sz6l a tanit6nd. A kisfif elvonul a sarokba,
lehasal a szcinyegre, olvas cs6nget6sig. Akkor elmes6-
li a t6rt6netet a tdbbieknek, m6r akit 6rdekel, s mu-
togatja a k6peket is.

Megtudtam, hogy h6rom h6nap alatt mind a 25
grerek megtanult olvasni. December v6g6re irni is. De
nem p6rhuzamosan. El6bb olvastak es szimokat irtak,
azt6n tanultik u irist. Az olvas6s 6rdn ism6t elvonul
Tsuzsa n6ni a sarokba, s egy6nileg olvas neki minden
egyes ryerek, a tdbbi addig egyediil olvassa a kijel6lt

aznapi r6szt. A teremben igen sok a kdnyv, sz6tfr, al-
bum, s kiild,n egy uzsonn6z6 asztalka. Mindenki abban
a sziinetben eszik, amelyikben akar. Sziinetben nem
kdtelezci kimenni, de tz iit6 6llandoan nyitva van. fr6s
6rdn is egy6nileg 6s 6n6lloan tanulnak, ki-ki a sajit
ritmusi{ban.

Ezek utin elcivette K6ra Zsuzsa a gyerekek 6ltal
kdszitett MORZSAK cimii fjsig Z. sziminau levona-
t6t. 1991. [V. 8. Nem csal6s, nem 6mit6s, hiszen min-
den gyerek r6irta saj6t munkiljira a nev6t, boldogan
ismerte fel a maga rajz6t, 'trilsfit. A f6nym6solt peld6-
nyokat iisszefiizt6k, s ki-ki hazaviheti. A sziikik meg-
n6zhetik az eg6sz osztiily munk{j6t, viszonyithatnak
Hangulatos munka. ,,Riigyeznek a f6k. Nyilnak a vir6-
gok. Jd,nnek az itllatok".Ilyen sorok. S egy misik ,"\
vizben meghajolnak a fiiszilak. N6ztem a patakot.
Folyt 6s csobogott a viz" - irja Sur6nyi Sanyi, 6s le
is rajzolta.
- Kisebb l6tszimri oszt6ly kellene, nondja a tanit6-
n6, mert a tehets6ggondozisra, s a lemarad6kkal val6
kiiliin foglalkozilsra nincs id6.
A Freinet m6dszernek nem 6riil mndenki az iskol6-
ban, mert mindig van valamennyi term6szetes munka-
zaj, jirkiiiJils, hangos nevet6s. Az 5. cr;ztitlyban ,Jajz,
miiv6szet" 6rin is tanit K6ra 7suzs.. 4. 5. 6.6riban.
T6ma: A mozaik 6br6zol6s, r6mai kori mozaikok ha-
z6nk teriilet6n. El6k8zitve sok-sok konyv, bejel6lget-
ve a lexikonokban, k6zik6nyvekben, hogy a tanul6k ol-
vashassanak. C6lja, hogy az dtbdikes linyok-fifk pr6-
b6ljanak mozaikot alkotni papir 6s ragaszt6 segits6g6-
vel. Maguk ddntik el, hogy mit 6br6zotnak a mozaik-
kal, milyen szineket haszn{lnak; ery6nileg vagy kis cso-
portban, s6t a m6ret is lehet m6s, mint amit ajinl Zsu-
zsa n6ni. 0116, t6p6s, f6nyes papir, k6peslap, xit tex-
tilanyag, b.irmi lehet eszkiiz. Es ott is egy6ni ir,6nl-
t6s folyik, sajit ritmusukban dolgoznak. Folyton n6zik
a kdnyveket, k6rdeznek, de nem m6solnak. A sziinete-
ket is kihaszniljik, s harmadik 6rira elk6sziilnek a
mtivek. Leteritik a padl6ra, nlzegetik, ki-ki magrariz-
za a maga alkotrls"lt, a t<ibbiek elemzik, bftiLljil<. V6-
giil leporell6t 6llitanak 6ssze az elxjs<ik sz6m6ra, s me-
s6t is tal6lnak ki hozz6.
- Hogy fogod ezt osztiilyozni? - k6rdeztem.
- Mire a grerekek kitakaritj6k a termet, megkapjfk
az 6rI6kel6st. Szoveges elemz6st. Az elm6leti ismere-
teket f6l6venk6nt 6rt6kelem. Beszimolnak, vizsgimak.
Nem is tudom pontosan, melyrk a helyesebb kifejez6s.

Hat 6r6n 6t figieltem e t6,r6keny tanit6n6 munkii-
jit. Intenzitis, halkszavusig, szer6ny#g -.tal6n ez a
legiellemz<ibb - K6ra Tsuzsa tanit6n6re. Es eredm6-
nyess6g.

K6sziini a litogatiist, 6s siet, mert hir p6ntek van
m6g, napk6zizik, sok ahi6nyz6 a tantestiiletben, s most
6 a soros.

Szegi Vilma

*** i l ix , , . .  - -
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A SZBRETET MESTERS6C6T GYAKOROLII.JK
- Ihdmaj6t6k-kor Nagyat6don -

Olyan nevel6i kiirt szeretn6nk kialakitani 6s hosszu tivon fenntartani, amelynek mfikod6se vonz6 a neve-
l6sben r6szwev6k sz6mira. Valljuk, hogy a felndv6 embernek tanulni 6s tapasztalni kell a demokr6ci6t, a csa-
l6dban vagy az iskol6ban; ehhez hum6nusan gondolkod6 nevelcikre van mindenekel6tt sziiks6g. Generrici6k n6-
nek fel demokratizil6d6 orszigunkban an6lkiil, hogy modjukban volna gyakorolni a demokrici6t.

V6rosunkban szakmunkistanul6kb6l 6116 drimaj6t6k csoport mtik<idik. Kettci is. Beilleszked6si zavarok le-
kiizd6s6re specializilj6k magukat. Az 6vonrjk is csoportjaikban azt tapasztaltek, hogy segit a dr6mapedagogia
a kicsik kommunikici6s k6szs6g6nek fejleszt6s6ben. (Alkotmdny riti 6voda, Aradi utcai 6voda.) A m6dszer
eredm6nyess6g6t tapasztalva villalta fel a miiveki<16si h6zban Kov6cs G6za 6s m6g n6hiny pedag6gus, hogy se-
giti munkinkat.

Alapelviink az elfogadds. Nehezen vagrunk k6pesek elfogadni a m6sikat, a missigot toler6lni. F,ppn ez6rt
mtik6d6 csoportjainkban megpr6b6ljuk grakorolni a ,,szeretet mesters6g6t". Szeretndnk, ha a kall6d6 fiatalok
szi'nl'in is szervez6dhetne valamif6le szolg6lat, tirsadalmi beilleszked6siik segit6s6re.

Havonta 2-3 6rils 6sszejbveteleket tartunk, l7 ember talilkozik rendszeresen. Napkiizis nevel6k, tanit6k,
tan6rok, 6von6k 6s n6pmrivelcik gnilnek 6ssze Nagyatddr6l, Berzenclrol, Csurg6r6l, Taranyr6l. Mfjusban az on-
ismeret jit6kait j6tsszuk, jfniusban improvizAci6s helyzetgrakorlatokat.

A munka t6rgri felt6teleit biztositja a mrivelcillsi hilz, a szem6lyi kiad6sok a tagokat terhelik. Most p6ly6-
zatot kiildtiink a Miivekid6si Miniszt6riumnak. Csatlakozisunkat jelentetttik be a Csokonai programhoz. Anya-
gi t4mogat6st is v6rn6nk.

Es rem6nykediink:

i :

Pauska Lajosn6
Naglratid, 7500. Aradi v 6/c.

PROGRAMJAINK I. UCTWT6NfS TOZPONTfHOZ
KAPCSOL6ON,IX

l99O (kz6n a F6ti Gyermekvirosban megalakult a Pest Megyei Dr6mapedag6gusok Ktizdss6ge. C6lja, hogr
a drimapedagogiit mint m6dszert, valamint a gyermekszinj|tszAst a megye tertilet6n 6letben tartsa. Program-
jainkat a Pest megyei Mrivel6d6si Kdzponttal k6z6sen szemezziik Jelenleg e8y "C" kateg6ri6s rendez6i tan-
folyamra 6piil a munkink. Ez figy 6rtend5, hogy a tanfolyam elciad6sai, foglalkozisai mellett bemutat6 6r6kat,
grermekszinjetsz6 tahlkoz6kat szerveziink. A kiizdss6gnek F6t a k6zpontja. Az 6rdekkil6k pontos inform6ci-
6t a k6vetkez6 cimen kaphatnak.

Kiss Tibor, F6t, Gyermelcvdros, 2153

HOL - MI
M6dszervisi{r Veszprdmben

A Veszpr6m Megyei Gyermekszinjritsz6 6s Dr6mapedagogiai Egresiilet fl/EGYEDE) az eliSzetes terveknek meg-
felel6en 1991. mircius 2-iln rendezte meg elsci m6dszerv6s6rit a Veszpr6m Megrei Gyermekek Hilzi,l,an.

A m6dszervis{rra 6rkezdk mindegyike kapott eW j6t6:kgrfijtem6nyt, ajdnl6 bibliogrifidt, lehet6s6giik nyilt dr6-
mapedagogiai kiadv6nyok rendel6s6re 6s ismerkedhettek a Gyermekek H6z6-b6l kikdlcsdn6zheto, e t6mihoz
kapcsolod6 kdnyvekkel is.
- Ismerked6, lazit6 6s 6l6nkit6 j6t6kokat tanitott a jelenl6v6knek Vigv6rin6 Nagy lldik6 veszpr6mi 6von6. A
r6sztvevcik pillanatok alatt felold6dtak, egyiitt nevettek, izgultak a j6t6kok siker66rt.
- Iliwey Lilla veszpr6mi 6ltal6nos iskolai tanir felxitagozatos gyerekekkel firkezett. Ok olyan jit6kokat j6t-
szottak, amelyek el6segitik a k<izdss6gek 6sszekov6csol6dis.it, egym6s 6s dnmaguk megismer6#t, a nehezen al-
kalmazkod6, gitl6sos gyerekek feloldod6srit.
- N6meth Rita siimegi szinjitsz6csoport-vezet6 a tavaly ny6ri drimapedagogiai tiborbol hozott rendkiviil j6,
fart6zia megmozgat6 dtleteket.
- ,,Hogyan tanitom a dr6m6t 8. oszt6lyban?" cimmel Kertayn6 K6rtisi Zsuzsa szentg6li pedag6gust6l kaphat-
tunk kidolgozott 6raterveket 6s 6tleteket arra, hogy a t6mak6r feldolgozisa sor6n mik6nt tudja a kreativ dr6-
maj6t6kokat be6piteni a magyar6r6kba.
- En pr6b.iltam jitlkra invitilni a jelenl6vciket kfipztimiivflszeti alkot6sok segits6g6vel. Igyekeztem tigy v6lo-
gatni a k6szs6gfejleszt6-jilt1kokat, hogr azokat hasznositani tudj6k a nyelvtanit6sban, szabadidcjben 6s tanit6-
si (magyar, rajz, kornyezetismeret) 6r6kon is.

- - - . * & -
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- Befejez6sk6ppen a marcalt6i szinj6tsz6csoport bemutat6ja kiivetkezett N6meth Ervin vezet6s6vel. A rend-
kiviil j6 fuangulatri foglalkozison 6k arra adtak iitleteket, milyen r6hangol6 jellegu improvizativ jit6kok j6tsz-

hat6k a szinjitsz6 pr6b6kon egy-egy adott feladathoz kapcsol6dva.

Szticsn6 Pint6r Rozilia
tanit6nd

a VEGYEDE elndke

A MAGYAR DRAMAPEDAGdGIAI TANSASAC
ajdnlata

K6rjiik, tanulm6nyozza Lt a javaslatainkat,
- mert olyan pedagogiai m6dszer elsaj6tit6sit kiniljuk, amelyet a nyugati vil6g iskoliiban miir 70 6v 6ta al-
kalmamak eredm6nyesen, s amelynek 20 6ves hazai mril6tja is van, hozz6f6rhet6 szakirodalma, s felk6sztlt
oktatog6rd6ja,
- mert szem6lyi#gkdzpontf pedagogiai m6dszer, olyan, amely alternativ met6dusk6nt v6rhatoan szerepel a
tantervek k6,zdtt is.
- mert nem kotcilik iskolarendszerekhez, azaz minden iskolatipusban hasm6lhat6,
- mert jelen lehet az 6vodilt6l a kiiz6piskol6ig, a gy6grpedagogi6t6l a min6s6gi iskol6ig,
- mert oszt6lfrinoki 6rfun, irodalom, nyelv 6s tiirt6nelem 6r6n 6pprigr helye van, mint a szabadid6s k6zdss6-
gi alkalmakon,
- mert olyan rendez6i pr6bam6dszer, amely a jitsz6 szem6lyis6g6re figyel<ien mtikodik a gyermeksznjitszAs-
ban.

l .
Javasoljuk, hogTr tewezz6k olyan drimapedagogiai tanfolyam indit6sit, 6ndll6an vagy partnerek segits6g6vel,
amely:

a/ havi egy alkalommal egy tan6ven 6t tart,
:U egy f6l6ven 6t k6t hetente zajlik,

cJ nyfui bentlakisos kurzust is hozzakapcsol az ilvkdzihez,
d/ csak ny6ri tanfolyamot ajinl,
el ryfui tanfolyamot ajinl napkdzis L{borban, g;/ermekotthonban, ahol gyermekk6z<iss6gben gyakoroljik a

pedagogusok a tanultakat.
A programokhoz tanmenetet, szakirodalrnat 6s elcjad6t ajinlunk.
2.
Javasoljuk, hogy iskolaiga4at6k tovibbk6pz6si programjiba 6pitsenek be egy dr5mapedag6gi6Lr6l sz6l6 elcia-
d6st, akir gyakorlati bemutat6val egybekiit6tten is, hogy k6zelebbr6l megismerhess6k e m6dszert az rnt6nn6ny-
vezet6k, s maguk is tudjrik aj6nlani tantestiiletiik tagjainak a drimapedag6giai k6pz6.sen val6 r6sar6telt.
3.
Javasoljuk, hogy ajinljik a dr6mapedagogiilt az iskolai tantestiileteknek, 6pits6k azt k1pz6silft programjiba,
akir ldil6n-kiil6n oszt6lyfcinokdk, irodalom 6s nyelvtaniirok r6sz6re.
4.
Javasoljuk, hory szervezzenek szakmai tov6bbk6pz6st, 6vkdzit, egyet vagy sorozatosat,

a/ als6s pedag6gusok,
t/ oszt6lyfrinokdk,
d magyar szakos tan6rok,
d/ nyelvtani{rok

rCsz6re, arr6l, mik6nt miik6dtethet6 a dr6mapedag6gia a nevel6si probl6mik megold6s{ban, az irodalom- 6s a
nyelvtanul6s eredm6nyesebbe t6tel6ben.
5.
Javasoljuk, hogy szervezzenek szakmai tov6bbk6pz6st

a/ szabadidds foglalkozisokat vezet6 tanit6k, tandrok,
ty' gyermeks zinj6tsz6 csoportvezetcik

r6:sz6re: mik6nt alaklamzhat6 a dr6mapedagogia a k6z6ss6gir6nyit6sban 6s a gyermekszinjitszisban.
FordulJanak hozzink, szakembereket dppfgy aJdnlunk, mlnt szaklrodalmat.
Hissziik, hogy 6rdekeink k6zdsek!
Megtisztelt, hogr elolvasta ajinlatunkat

Levdlcfm: Magyar Dr6mapedagdglal TdrsaMg, Budapest, Corvln t6r 8. 1O11
Telefon: 2Ol-52O7, ZOI-7324,
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Tfmogatfst vdr6 alapitvfny drfmapedagdgiai ktizpontok l€trehozfsfra

A Kiizoktat6sfeiteszt6si Atap segits6g6vel drimapedagogiai miihely j6tt l€tre a budapesti b6kismegreri llkG

telepen eais oezsrj Atal6nos Islola t6zponttal); hogy L6tr6nyos helyzeti gyerekek a. jilt6k motiv6l6 erej6ne_k

felhaszn6l6$val saj6tits6k el az emberi kapcsolatot- t<6zti eligazodis 6s az egrm6s irinti tolerancia k6pess6-

g6t. A miihely t6bdek k6z6tt egy Angliiban m6r j6l bevilt m6dszer magrarorsz6gi adapt6l6sira is v6llalkozotl'.

i metodika bs a strukt(pa elt6rjeszt-6s6hez k6rjiik az on t6mogat6i segit#g6t. Sz6mlaszim: MNB 314-11255
V., Sz6p u. 1/b.
A ,,Gyermekek van aki v6r" Forrai Gyiirgy Alapiwiny Kurat6riuma.

HfnEK

A dr6mairis alapjai cimmel k6t 6ves gyakorlati dramaturgiai tanfolyamot inditott Krist6f P6ter 1990 _janu6r_-
j6ban misodikos gimnazist6k szimira.-,tz et*ftt m6sf6l 6v bemutathat6 gyakorlatait, tapasztalatait l4!h1tje-k
iz 6rdekJ6d6k demonstr6ci6s foglalkozis keret6n beliil 1991. jirnius l24n esteT 6rakor a Virinyosi Kdzds#-
gi Hizban. @udapest XII., Szarvas G6bor u. 8.) A foglalkozist szakmai megbesz6l6s kiiveti.

Olvassa a Magrar Napl6t! Miiv6szetpedagogiai rovata nekfink dl, dr6mapedagogusoknak, sziniillsz6 rende-

z6knek

Drimapedagogia a ryermek 6s ifjfsigv6delemben cimmel k6t napos konferencia lesz okt6berben a Tehets6g-
gondoi6 Tirsasig 6s a Dr6mapedagogiai T6rsas6g rendez6s6ben.

#
Sziik6cs B6lia szerkes n6i kinytAs6val grermekek 6ltal irott lap jelenik meg Moh6cson.

#
A Csokonai program p6lyitz6it 6rtekezletre invit6lja az Mtivelcirl6si 6s Oktat6si Miniszt6rium, jfinius l7-18-ra
Kaposvirra.

s
ZDF

Pedagdgusok figyelmdbe!

Az alfbbl szekkbnlweket aJttnlJuk:
Gabnal Katalln: Dr6maJ6t6tfr
Tolnal Katalln: Drdmatcnftfs az 6lt. lsk. 8. osztdlydban
Kaposl Lfszl6: Jit€kkdnyv l-ll
A fentlek megrendelhetdek a g0d6ll6l M0vel6d6sl K0zpontban.

Debreczenl Tlbor: Egy amatdr eml6kez6se
Megrendelhet6: a MDT-nfl, Budapest, 1011. Corvln t6r 8.
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