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Az orsz6g6t hely6n, gremekdzsemborintal6lkoznak
ajobbak6sjirniusbanLakitelekena legiobbak
egymrissal
csoportok
6sitt a hat6rontfli magyargyermekszinj6tsz6
mostvanfeljdvtiben.Ez6rt
is.N6lunkadr6mapedagogia
jdvcij6benis.
bizunka gyermekszinjdtszas

nlapedagogia6s a gyermekszinjftszis, megyei6sorsz6gc egyesiiletekjonnek ev6gkil l6tre 6s miniszt6riumi
l6t6srendezv6nyek
ahpiw6nybolpenzis akadk6pz6sek
rehoz6s6ra.
1992-bennagy kdltcink nev6velf6mjelzetten orsz6gos felfut6sf gyermekszinjdtsz6fesztiviilt hirdettiink.
indult el a megyeital6lkoz6kon.
Osziz gyermekcsoport
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DebreczenlTlbor

SZEMELGET6
vashat6GesztessyZsnzsit6l egy besz6mol6:Lengyel
adaptil6saa szentlcirincimiiv6szeti
,,import"-pedag6gia
valamennyi
Driimapedag6gusaink
nevel6sprogramj6ba.
En
haszonnaltanulm6nyozhatj6k.
miihelytanulm6nyt
azut6bbittartottama legizgalmasabbnak.

Tanulmdnyoz6sra aj6nljuk az ISKOLAKULTURA cimti foly6irat II. 6vfolyam6nak dsszevont6-7. sz6m6t.Ebben tal6lhat6 Zsolnai J6zsef 6s munkatdrsal 6ltal k6szitett nagy l1lekzetii dolgozat. A magyar kiizoktatds
mlnds€gi megf jftdsdnak programja. Az dsszestartalmi fejleszt6si feladatot a probl6mah6tt6r rcivid 6sszefoglal6s6val kezdik, ebkjl eredcjenhatirozz.Skmeg a c€lkit:jzflsl majd a fejleszt6si programot. Kilenc kultfratertiletet hatiroznak meg, s ezekenbeliil tobb az, ami a
mi feladatainkkal szinte teljesen egybeesik.
K6rjiik olvas6inkat, kiildj6k el v6lem6nyiiket az eg6sszel
vagy az eSyesr6szekkel kapcsolatosan.Tov6bbitjuk, felhaszni4lj uk, k6zdljiik.

renz Ul pnOnGOGIAISZEMLEegyretdbb6rdekes

NOI.IVERBALISPSZICHOTERAPIAK, ezl n cime|vi melyeta MagyarPszichi6triai
seliazatanulminy-kotet,
jelentetettmeg 1991-benBudapesten.
IzgalT6rsas4g
a Ritus 6s
mas6lm6nytjelentheta dr6mapedag6gusnak
a J6t6kfejezetekbental6lhat6gyakorlatok,m6dszerek
olvas6sa
Juh6szS6ndorirta a Ritu6lis innovativter6pia
egykiBenedekL6sd6.A szerz,6
cimrit6sJdtsszveliinket
s6rlet6tirja le,mik6ntfoglalkozik6st6borozikh6tr6nyos
helyzctrigyerekekkel.

formpedag6giai vonatkoz6sir tanulm6nyt, cikket kdziil.
Az 199| 17-8. sz6mbanbukkantunk Levelekl Eszter pedagdgi6jdt ismertetcj ir6sokra. A szerzcik:FarkasEndre,
Kereszty Zsuzsa,F6bri Ferenc.I 938-t6l 1978.nyaraltatott gyerekeket B6nkon, Leveleki Eszter, olyan pedag6giai elvelalapj6n, amelybenmeghat6roz6volta gyermek
szem6lyis6g6nekismerete 6s a jit6k. M6dszere tanuls6gos,kdvethetri 6s folytathat6. A gyermekeknek m6djukban volt saji4t6llamot szervezniok,6s itt saj6t legjobb lehetcis6geitkibontaniok. K6nyv k6sziil Leveleki Eszter
pedag6giaigyakorlati4r6l.

igy hal.6rozza
Konfl iktus-megoldiscsoportmunk6ban,
megkonyv6nek
tartalmetLeimdorfer Tam6s.A szerzci
NEM MESEEZcimfkotet6t a szolnokiMegyeiPedag6giaiInt6zetjelentettemeg250peldinyban.Az olvas6j6
dtleteketmerithetazAngli6ban6l<igyakorl6pedag6gus
gazdagithatjadr6maj6t6kosgyakorlatait
m6dszer6bcjl,
Int6zet
is 6ltala.Figyelemrem6lt6a SzolnokiPedag6giai
kiad6iv6llalkozisa.N6luk jelent megLelkesEvaEn igr
tanitok cimii k6n1ve,melykil lapunkmostaniszAm6b6l
kddiink egyr6szletet.
k<ir6ben,
nincsmiisorfiiGyakoria panaszpedag6gusok
Haddhivjuk fel a figyelzet,nincsszinj6tsz6szal<konyv.
a
metaM6ra kiad6KUCKOSZINHAZsorozatdra.Igaz
sorozatidcjkrizbenmegszrint,de n6h6nykiadv6nyafelBicskeiG6lelhetci.Aj6nljuk forgat6sraa kovetkezciket:
bor:En leszeka tiirok cs6sz6r;MczeiJirlia:Gyermekj6tsz6szin;LengyelP6l:Szinh6zasdi.
-Ddtd-

Az ALTERN fiizetek 3.sz6m6ra hivjuk fel a figyelmet,
mely a Vil6gkerdk cimet viseli, 6s komplex mtiv6szetpedag6giaiprojekteket kiiztil az Iskolafejleszt6si
Kiizpont gyijtem6ny6rcil. A ktitet 6sszefllit6ja Trencs6nyi L6szl6. Olyan foglalkozds leir6sokat olvashatunk
benne, mint Egy nap a gorogokn6l; Tfboroz6s a renesz.6nszkorban; Tort6nelemid6z6s Bakonyoszlopon. Ol-

TAPASZTALATCSERE

n nArunPEDAGdGIl^Az I RODALOTUdNAN
H elye: a budapest
i Bocskai A lt al dnosI skoI a 2/ b. osztdlya.
Iddpont:1992.janudr14.I4-15 6ra.
Rdsztvevdk:I 8 gyerek,30 halI gat6.
A f og I al kozds anyaga: A ki s g6mboccimii magyarndpmesef eI doI gozdsa.
A szdkekkdrben,kdzdpena cselekvdsitdr.
J 6 hangula tb an, lazit 6 gyakorlatokk al kezdtilk az
6r6t. Besz6dl6gz6sselfolytattuk, Vidor Mikl6s nyelvtcirijivel.Ezt krivett6k az artikul6ci6s gyakorlatok - mely
mag6nhangz6sorelmond6sa iitsziir, hangerciv6lt6ssal.

A teli sziinetben tanitv6nyaimnak hat kdnyv elolva$sa k<iziil lehetett vilasztaniuk. Aki a konyvismertet6st
v6llalta Fekete Istviln Vuk cimii konyv6t mutatta b€ a
t<ibbieknek,a zokat a r flszleteket,k6peket kiragadva, ami
neki a legjobban tetszett. (A k<inyvismertet6st nagyon
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A tartalom iisszefiigg6 elmond6sa helyett el6kerfilt a
,,vardzsdoboz"6sindult a j6t6k! K6t csoportot alkottunk
Mindk6t csoportnak ugyanazt a feladatot adtam: j6tssz6tok el a n6pmes6t!Egrm6s koziitt besz6li6tekmeg
a szerepeket,a ,,vardzsdobozb6l" elcivett rongyokba 6ltdzzetek be figy, hogy a kdzons6gis tudja, ki milyen szerepet j6tszik!
6t percet adtam a felk6sziil6sre.Ezt a r6vid id6t 6n is
v6gigizgultam. Igaz hetente legal6bb egyszer beoltdzve
j6tszunk, de most az6rt izgultam. Fell6legeztem,amikor
az elxicsoport megkezdtea jit6kot.
Hogy a gyermeki f aililzia mikre k6pes! Pillanatok
alatt piros rongyb6l v6r lett, merev anyagb6l k6k becsi
bicska, r6zsaszinb6l szalonna, barna rongyb6l fakan6l,
keny6r, letakart arcf , fekete jelmezes kisl6nb6l kis gomb6c, sepriiny6lbcilkard, kasza.
Gyemrekeim jitlka 6lm6nyt nyrij tott a harminc venis.
d6gnek
'Levezet6s
granint szobor-j6t6kot jitszottunk. 6k
s6t6ltak s 6n utasit6sokat adtam: - L6gy h 62,padl6s,szeg6ny ember, legnagyobb l6.ny, kasz6s, katona, kan6sz,
malac, becsibicska, stb.! Nagron-nagyon 6lvezt6k.
V6gelett a foglalkoz6snak,de cikm6gnem akartakhazamenni. Jutalomb6lt6rgyj6t6kot jdtszhattak.

fontosnak tartom m6r 1. oszt6lyban is, mert 6nmrlvel6si
tev6kenys69, el6k6sziti a kiinyv- 6s kiinyvt6rhasm6latot.)
Az ir6svetitrire kivetitett lit6sztigndvel<igyakorlatot
- ebben az esetbena n6pmes6bcilkiragadott emberi tulajdonsigokszempontj6val kezdtiik6sa felvillantott szavak eljitszis6val fe jeztiik be. @1.:L6gy moh6!, fiirge!, nagy6tkri!)
Mivell a foglalkozis du.2-kor kezdrildtt, figyelembe
kellett vennem a gyerekek f6rad6konys6g6t, ez6rtlefektettem dket a szcinyegre,6srelaxiltunk. Gondolatainkb6l m6g az ut ca zajit is kikapcsoltuk. Teljesen lazStr,becsukott szemmelpihentek, 6n halkan adtam az utasit6sokat:-Forditsd a fejed jobbra!,kiiz6pre!,balra!-Emeld
meg a jobb kezed, puh6n, laain ejtsd vissza!stb.
Az 6bred6spillanata ut6n t6r6kiil6sben folytat6dott
a megbesz6l6sA kis giimbdc cimii magyar n6pmesefeldolgoz6s6val.
A n6pmese,n6pkdlt6s,n6pdal jellemz6inek elmond6sa ut6n, a p6ld6kat meghallgattuk,6nekeltiinkis, kezd6ddtt olyan k6rd6seksor ozata, amiazimprovizdci6s j6t6kot k6szitette elcj. Kik a n6pmese szereplcii?Melyek a
n6pmesehelyszinei? Mi az, ami humoros a mes6ben?
H6ny k6pben tudndtok lerajzolni, h6.nyr6szre tudniitok
bontani a n6pmes6t?Adj cimet is a r6.szeknek!
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mondhatom magam6nak,aff6le,,rugdal6z6s" kezdtj 16temre. Sikeriilhet-e csoppnyi k6t h6napos mriltamban
kapaszkod6ttal6lni?
Ugy dont<ittem - megpr6biilom. V6giil is mi lehet
rosszabbegy szokvdnyos,sablonokra 6piilci foglalkoz6sn6l, egy izg<i-mozg6es csak f6l szemmel odafigyelci k6pn6zeget6sn6l?
Es eljiitt a pillanat, amikor minden j6t6k a hely6re keriilt, 6s sok kis apr6 szempir leste, hogy vajon mi is fog
tdrt6nni.
Az tdrt6nt, hogy 6szi fikki viltoztunk. Hatalmas
sz6lvihar hajlitgatta torzsiinket, rezegtette 6gainkat 6s
hallkan peregni kezdtek rcilunk az cjszifalevelek.
T6grinyilt szemmev6rtdk a folytat6st. En is szinte elvardzsolva gondolkoztam, mik6zben felfedeztem, hog;r
az 6n csoportom nem is f6szkel6dik, nem is hangoskodik,
az 6n csoportom a legaranyosabb k6z6pscicsoport az
eg6sz6vod6ban. Meg6rdemlik, hogy saj6t faleveliik legren. Miris visszav6ltoztunk kisgyerekk6, 6s 6vatosan
felemeltiik a fiildrcil a sz6munkra legszebbeta sok k6ziil.
,,Milyen szinri a leveled?" - tettem fel sorban, csendesen a k6rd6st. Nem volt k6t egforma lev6l, nem volt k6t
teljesen egyforma szin, <ir<imtcilsug6rz6 arccal igyekeztek tirllicit6lni egymilst.
Lassank6ntelfelejtettem, hogy ez foglalkoz6s,s6t azt
is, hogy 6v6n6 vagyok. Veliik egyiitt f 6nIam 6s 6ltdztem
fel j6 melegruh6ba, veliik egyiitt nyitottam ki az erny6met, mert eleredt az eso.Kis bogir voltam, aki <isszebfjuk t6rsaival, pont olyan bog6r mint cik,eg6szenolyan.
Aprop6 kisfecske! ,,Hiszen nem voltunk m6g kiilt6zci
madarak!" - 6s mriris szllltunk melegebb 6gt6jak fel6,
az Afrik6nak kinevezett sz6nyegre, hogy f6szket rakjunk. Melengetttik fiiz6s sz6rnyunkat 6s kozben sikeriilt
azt is megtudnom:ki, milyen mad6r. Es amig tikaf&z-

H6rom 6s f6l 6vevagrok a p 6ly 6n.@ 6n6Pesten a V6g6hid u. 35. sz6mf napk6ziotthonos 6vod6ban. Tele bizonytalans6ggal, k6rdcijellel, hidnyoss6golckal- 6rz6kenyen aztjra,mindenre ami segithet. Nekem 6s a gyerekeknek.
Az id6n 6gy 6reztem meg6rintett valami, talilkoztam
az igazin rimszabott feladattal. T6rt6nt ugyanis, hogy
vezeto 6v6n6m invitrililsira r6sztvettem egy a drimapedagogi6r6l sz6l6 kiselcjad6son.Ott hangzott el azig6ret:
tanfolyam indul szeptembertcil.Ez a sors keze- gondoltam. Ezt kerestem tudat alatt 6vek 6ta. Es beiratkoztam.
Most, 1991 december6benpedig tollat kell, hogyvegyek a kezembe,mert e r6pke k6t h6nap alatt is feltolttidtem siker6lm6nyekkel, 6tletekkel, visszat6rtaz elveszettnek hitt onbizalmam 6s fgy 6rzemezt -ha nem is vil6g96 - de mindenk6ppen sz6t kell kiirt6ln6m, megkell osztanom misokkal is. El kell mes6lnemazt a ,,csod6t", ami
velem tdrt6nt alig n6hdny hete.
V6ratlanul csdppentem egy d6lekittds mriszakba,
koll6gan6m k6r6s6re.Belekukkantottam a heti tervbe,mi
isvan amapra -,,b6rcsak |brizolils,vagy irodalom lenne!" gondolatokkal.Term6szetesens6hajt6somnem tahlt fiilekre, napi ,,parancs": kornyezet megismer6s€re
val6 nevel6s,6sszelt6mak<irben.Most l6gy okos, biztattam magam, 6sl6zas keresg6l6sbekezdtem a szekr6ny
legm6ly6n, a m6r unisig ismert szeml6ltetcik6pek ut6n.
De csak a mirlt h6ten ottfelejtett Dr6mapedag6giafiizeten akadt a kezembe.Osztondsmozdulattal dobtam volna a t6bbi tetej6re, amikor az a bizonyos,,isteniszikra"
villant bel6m. DRAMAPEDAGOGIA... illjunk csak
meg egy pillanatra! Mi6rt is j6rok erre a toviibbk6pz6sre,
ha nem az6rt, hogy kamatoztassam.Devajon megpr6h{lhatom-e 6n, aki szinte m6g ak6pz6s,,gyerekcipcij6t"sem
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