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szinbe6lt6zft tet6t6l talpig.Sdt,hogym6gelidegenit6bb
es groteszkebblegyenszineskrepp-papirb6lmegfeleki
szinfipar6kritis k6szitettki-ki mag6nak.
Ezekutin m6r csakaz egbszj6t6k megszerkeszt6se
sziivevolt hitra: a keretj6t6kotkikivitetttik, 6sv6gleges
gel adtunkneki(k6t gyerek6s6nirtukmeg.)
A t6rt6netdi6h6jban:
ut6n
l. r6sz:A szinj6tsz6csoportegysikereselcjad6s
meghivistkapegyszinj6tsz6f esztiv6lra.Az egyikgyerek
szomor(r,mert tudja, hogyitgysemengedikel a sztilei.A
hogyazdv6iksemkiildnbek6s
tdbbiekazzalvigasztalj6k,
beis mutatj6k,milyenek.

Ezutiln jdnnek a ,,rdgtiinziitt" jelenetek, amiknek
nincs irott szdvegiik.Ut6na meg6llapodnak abban, hogy
6k nem igy fogjdk nevelni a gyerekeiket,6s a k6srjbbiekben is tal6lkozni fognak.
2. r6sz- Hfsz 6wel k6sribb:Ahogy dsszeverSdikaz
egykori szinjitsz6 csoport az egyikiik lakisdban, an'62,6
szim6ra vil6goss6vdlik: felncjttk6nt 6ppenfgy viselkednek az egykori gyerekek, mint eljiitszott, kifiguriizott
sziileik.Av6g6n pedigbetoppana hizigazda gyereke,aki
elmes6liazanyukiknak, hogybar6tncij6vel eg6szd6luti{n
azt iiltszottilk, hogy milyenek a felncjttek.

RdgldnszkyZsuzsonne

Hfner
k6zgytiles6n
r6sztvett a MagyarDrimapedag6giaiTiirsasrigk6pvisekijeis.
A Nemhivat6sosSzinhdzakszdvets6g6nek
A magyarr6di6 riportereTS.rsasigunk
munk6Megv6lasztottilkavezetiis6get,
s m6dositottik a miik6d6sialapszab6lyt.
j6val kapcsolatbanis tett fel k6rd6seket.
A riport a reggelihirekbenhangzottel.
{.{<*

Tfrsas6ggalkapcsolatos
k6zlem6nyek.
Azlskolakultfra cimii foly6iratbanisolvashat6kaMagyarDrimapedag6giai
* * *
RichardFinch 6sJosepHoll6sdr6majit6kostanfolyamotvezetettKecskem6ten
az ifjfsigi hizban, majd R. FinchBudapestena Marczib6nyit6renis.Mindk6t helyenhriszkd,riilivolt a r6sztvev6ksz6ma.
***

kurarst hosszabbvagyrdvidebb
idcitartamraazal6bbkdzdlthelyekenszerveztek:
Dr6mapedagogiai
Evaszervez6s6ben
4 csoportban80 fcir6szv6tel6vel
indult k6t 6vesreterA BudapestiPidag6giaiInt6zetbenSchermann
vezetttanfolyam.Szeptembertril
irjabbkurzustis hirdetnek.
szirmiraN6methAndr6skezdem6nyezett
tanfolyamot.Minden h6napels6szombatjin
Gydrben a megyepedag6gusai
gyiiltek osszea hallgat6k.
A FeJ€rmegyeiPedag6giai
Int6zetbenBaloghAnnahirdetettnyolcgyakorlatifoglalkoz6sb6l6116elcjad6ssorozatota
megyepedag6gusai
r6szr6re.
Pakson a Mrivelci<16si
KtizpontbanHeffner Erika szerveztea dr6mapedag6giai
h6w6geketiit szombaton6t.
BudapestenCsepelenazlfjfis6gi Hlzbanis indult 6v6n6kr6sz1realapoz6
tanfolyamP6lffy Miria szervez6s6ben.
Egyesiskol6ktantestiileteiis 6rdeklcilneka dr6mapedag6gia
ir6nt.T6bbszdrk6rnekegy-egyelciad6tbemutat6foglalkozilsvezet6s6re.
Tdbbpedag6giaifrjiskol6nindult drrimapedagogiai
specidlkoll6gium,
hol 6n6ll6an,hol a pedag6giai,
hol a kdzmiivel6d6kapcsol6dva.
si tansz6kekhez
A friiskolaidrimapedag6giaioktatis 6llapot6r6la k6vetkez6szdmunkban
krizliinkr6szletesbesz6mol6t.
Amit m6ristudunk,adr6mapedag6giajelenvanadebreceni,ajdszber6nyi,anagykdrdsi,akecskem6ti,akaposv6ri,agy<iri6s
pestitanit6k6pzrif 6iskol6kon.
*{€*
A sdov6kiaimagyargyermekversmond6k
orsz6gos
tal6lkoz6janagysikerrelzdrultRimaszombaton.Tdrsasrlgunk
k6pvisekijeis r6sztvett a zsiiri munki4j6ban.
*
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A Veszpr6m megyei Gyerm ekszinjiisz6k6s Drdmapedag6gusokEgyestilete(Pint6r Roz6lia ir6nyit6s6val) aktivan tev6juttatott lehetcis6getgyermekcsoportok bemutatkoz6s6ra.
kenykedik. Gyermekszinpadok bemutat6ja cimmel t<ibbsz<ir
Hol-mi cimmel drdmapedagogiai m6dszervisirt rendezett mfrcius 7-6n. A megyei pedag6giai int6zettel 6s a Gyermekek Hriz6val ktiz<isentovibbk6pzfls zajlott 6v6ncjk sz6m6ra.A dr6mapedag6giais t6ma volt. Okszervezt|k a We<ires
S6ndor Orsz6gosGyermekszinj6tsz6 Tal6lkoz6 megyei bemutat6j6t 6s a regioniilist is Veszpr6mben.A hozz6juk tartoz6 megy6k zsiiri munkdjiban r6szt vettek. Patron6lj6k a halliiss6rtiltek megyei csoportjdnak szinjiitsz6it. Jflius v6g6n
egyhetesgyermekszinjiitsz6 tiborl szerveznekBakonyoszlopona Veszpr6m megyei gyermekeknek.

