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Ilirom 6s f6l 6ve annak, hogy megalakult a Magrar
Drimapedag6giai Ti4rsas6g.Otszazra rug azoknak a sz6ma, akik a h6rom 6s f6l 6v alatt rdvidebb-hosszabbideig
tagiai voltak egyesiiletiinknek. A f6l6venk6nti krizgyril6seknekvisszat6r,6enk6t nagy t6m6ja volt, a drimapedag6gia helyzete, terjed6se, bevonul6sa a kijzoktat6sba 6s
annak neh6zs6gei,valamint a T6rsasag6lete,annak programja, k6pz6si, tov6bbk6pz6silehet6s6gei,l6tszim, tagdijfizet6s stb.E;gy 6wel ezelcittbriviilt a besz6mol6,sz6lhattunk a megalapitott Dr6mapedag6giaiMagazinr6l,
tov6bbrl a gyermekszinjitsz6sr6l. Ekkor dontott ak6zgnil6s f gy, hogy a gyennekszinj6tsz6ss zakrnaiszewez6,si gondjait felv6llalja, s azt a holtpontr6l megpr6b6lja kimozditani.
Mostani k6zgriil6si besz6mol6nknak tehdt hdrom nagy
t6mak6revan:
1.A dr6mapedag6giahelyzete
2. A gyermekszinj6tsz6ssalkapcsolatosprogram 6ll6sa
3. Az egyesiileti 6let, a DPM, tanfolyamok, toviibbk6pz6sekstb.
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ad b/A tov6bbk6pz6tanfolyamokhoz, speci6l koll6giumok vezet6s1hezj6 tan6rokra van sziiks6g.Tartok tcile,
hogy nincs annyi j6 tan6r, mint amennyi ig6ny v6rhat6.
Liltni kellene egym6.smunk6j6t gyakorlat kiizben is, iim
enneknincs semmirealit6sa.Tal6n a vizsgasegit.A T6rsasiigajdnlhatja azokat, akik meggycizt6ka vizsgabizotts6gotarr6l, hogygyerekeket 6sfelncjtteket egform6n j6l
oktatnak.Bizonyosnakl6tszik, hogy a mennyis6gin6veked6snek csak akkor van 6rtelme, ha az mincis6gi oktat6ssalpdrosul.
Trencs6nyi L6szl6val szerkesztettiink egy dr6mapedagogiai szoveggyiiitem6nyt, amelyet ciszre meg kiv6nunk jelentetni, s amely a k6t6vesvizsgilhozn6lkiilozhetetlennek l6tszik. A DPM szakmais.ig6tis ercisitenikivinjuk, hogy seg6danyagk6ntszerepelhessena felk6sziil6sben.Ugy gondoljuk, hogy segit A pedag6gusszakma
megfjitrisa project p1.lyinati rendszere is, amennyiben
l e h e t c i s 6 g e tn y i t a m i t 6 m a k 6 r t i n k o n b e l i i l t a n k<inyvir6sra,tankrinyv megielen6s6re.
ad c/ A novemberi kozgyril6sutdn a dr6m a6ravezet6
programot,vizsgakovetelm6nytkieg6szitveeljuttattuk a
miniszt6riumhoz.Sz6beliinformiici6ink szerint azt j6nak tali{lt6k,6selfogadtik. M6r csak.arendelet megjelen6s6rev6runk. Ig6rik h6trcil h6tre. Allit6lag nem miattunk csf szik, hanem a men edzserkflpzl,smiatt.Tcibbrendeletnek ugyanis egy csomagbankell megjelennie, egyszeriminiszterhelyettesial6ir6ssal.(E csrlsz6smiatt kell
elnapolnunk a v iz-sg6ztat5,s
t 6mdj6t ciszi kozgyril6siinkre.)

l. A kiizoktatds koncepci6j6nak v6ltisa, valamint a
Drimapedag6giai T6rsas6g munk6ss6giinak eredm6nyek6nt eljutottunk od6ig, hogy m6r nem kell bizonyitani a drimapedag6gia 6letk6pess6g6t,fontoss6g6t,
szerep6t,hivatalos f6rumokon, a fejlesztci int6zetekben,
m6.r ahol ismerik, elfogadjrik alternativ reformpedag6giai iriinyzatk6nt.Imm6ron nem kellvalami ellen6bentev6kenykedniink; hogy m6dszeriink mik6nt terjed, hf rom
felt6telenmflik:
a/ h6nyan 6smilyen szinvonalon alkalm azz6k a nevel6sben6s az oktat6sban.
t/ t6rsas6gunk,m6s szakmai t6rsas6gok,orsz6gos6s
megyei fejlesztci intl,zetek tudj6k-e a szinvonalasalkalmaz6st segiteni megfeleld k6pz6ssel, tovi{bbk6pz6ssel,
friiskolai oktatdssal rlsszakirodalommal,
c/ a miniszt6riumunk mikorra jelenteti mega drfmapedag6giaik6pz6ssel6svizsgival kapcsolatosrendeletcjt,
hogy megkezdcidhess6ka szakszenis6getgarant6l6 vizsgiz6s.
ad a/ 80-100 olyan drimatan6rr6l tudunk, akir6l feltlIelezzik, hogy munkahely6n j6l alkalmazza a m6dszert. Ismeretes, hogy ebben a f6l6vben az orsz6gbankb.
250-en jdrtak drilmapedag6giai tanfolyamra. 200 lehet a
sz6maazoknak, aki fciiskolai special koll6giumot l6togattak. A DPM-I mintegy 1000 6rdekl6dci v6s6rolja meg.
Egy-k6t alkalomra sz6l6 elcjadison, bemutat6 foglalkoz6son is r6szt vesznek n6h6ny sz6zan.Ugyanakkor tudjuk, hogy tiibb megy6nkben nincs semmi mozgds,sem a
pedag6giai int6zetek, sem a mrivel6d6si ktizpontok nem
szerveznekdri4mapedag6giaikurzusokat. Sok iskola van
m6g Magyarorsz6gon, ahol a drimapedag6gi6r6l mint
pedag6giaim6dszerr6l nem is hallottak. Ugyanakkor azt
tapasztaljuk, hogy ha orsz6gosvagy region6lis,net6n megyei hat6sugarf pedag6giai int6zm6nyek programjukba
iktatjik, avagytanterven beliil megemlitik a dr6mapedag6gi6t,akkor a figyelem rdgtdn fel6je fordul. Az igazgat6k szivesenkiildik pedag6gusaikatvalamelyik programra. Egy ilyen felhiv6snak az eredm6nyek6nt Budapesten
6v6n6k k6z<itt lett most nagyobb mozg6s. Azzal,hogy a
Zsolnai-program is terv6be szcitte a dr6mapedag6gi6t,
v6rhat6 iskolai k<irdkbcjla nagyobb 6rdeklcid6s.

2. Gyermeks zinjitszis. A meghirdetett Weores S6ndor Gyerm ek szinj 6tsz6 T al6lkoz6 - f 6l i dej 6n6l t art u n k
- eredm6nyesnek
mondhat6.500 gyermekcsoportmozdult meg az orsz|.gban S ez akkor is 6rt6kelend6 eredm6ny, ha a teljesitm6nynem minden esetbenmincis6gi.
Nem kev6sszervezcjmunkdvalel6rtiik, hogy minden megye megrendeztea maga megyei tal6lkoz6jit Aregion6lis fesztiviilokvezetciivelkiilon is tan6cskoztunk,figy tiinik, a koncepci6nak megfelelciengyermekcentrikusan
rendezikmega k6t-hiirom napra tervezett bemutat6kat.
A f6lidd 6ll6sir6l Monzilk P6ter 6s D. K6sa Vilma cikke
olvashat6 a DPM-ben. A lakiteleki d6ntrircil is onnan
nyerhet az olvas6 informrici6kat. Nagy jelentcis6giinek
tartjuk, hogy a Lakiteleki Alapitvi{ny t6mogat6silval
hfszn6l tcibbgyerekegyiittesjut el Lakitelekre a hatiron
tfli magyar lelepiil6sekrcil.
3. Egyesiileti 6let. A DPM 2. sz6ma is csaknem elfogyott, nohaa bizom6nyosikedv a m6sodikszi{melad6siin6l m6r csdkkent. Orszdgosterjeszt6i h6l6zaIot kellene
kialakitani, j6 volna, ha minden megy6ben,mtivelcid6si
kozpontban, egy-egy ktinyvesboltban, k<jzvetitcielad6kra lelhetn6nk, term6szetesenmegfelelcijutal6k6rt. Az
55,-Ft-os DPM post6neljuttatva hovatovibb k6szr6fizet6s,olyan nagy a postakdlts6g.
T<ibb p6ly6zatot irtunk ebben a f6l6vben is. Tankonlvkiad6shoz 6s az egyesiilet miik<id6s6hezkaptunk
p6nzt a miniszt6rium egyik alapitvdny6t6l. AzOrszitggyfil6shezis elkiild tiik pr4ly6zattnkar.,v6laszm6g nem 6rkezett. Az elmirlt 6vbena K<izmiivelcjd6siAlapitviinyb6l
a Weores S6ndor Gyermekszin j6tsz6 Tal6lkoz6 programja r6szesiilt t6mogatiisban.Ebbrjl szervezzi.ika mos-
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rendelkezdtagjainakezf ton is k&z6njfik szervez6munhogyheazt tdrtEnetesen,
k6jukat 6sm6ssegits6giiket,
segitenekstb.
lyet adnak,f6nym6sol6ssal
Mi - kiiliin -erre a nyirrah6rom programotterveziink:
Eurendez6ka B6k6scsabai
l. Dr6mapedag6gusok,
talillkoz6n.
r6paiGyermekszinj6tsz6
tovibbk6pz6sazoknak,akik eb2. Dr6mapedag6giai
benaz6vbenelkezdtekegytanfolyamot.
3. Gyermekszirjitsz6alapoz6rendezcjit6bor.
Nem tudjuk viszont,hogymilyen a munkakapcsolatunk a Magyar M{lveldddsl Intdzettel. Az 6j igazgat6mivalnemsikeriiltm6gtahlkoznunk.Mit csin6lnak6k,
veltdmogatnakminket.
6liinkviszonta Nemhivat6sos
SzinJ6partners6gben
h6zakSztivets6g6vel
6seln6k6velNagy Andrfs LdszlG
val.
Kiegeszit6s
sz6ban.

tani regionilis bemutat6kat. A j6v6 6vi folytatdshoz
szint6n pillyizatot nyfjtottunk be a K6zmiivekid6si
Alaphoz.
A B6k6scsabaiNemzetkdzi Gyermeks zinj6tsz6 T al6lkoz6v al kapcsolatos cselekedeteinkrcil m6r tij6koztattuk a tagsigot, most (rj emberek v6llalt6k a nevekitan6ri 6sszakmai r6szv6telt a b6k6scsabaital6lkoz6n, VArhidi Attila 6sMarosv6ri Erika.
A tagdijak gyr6renfutnak be. Az a tapasztalat, hogy
tags6gunk nagy r6sze akkor fizet, ha valamit konkrrltan
akar is a T6rsas6gt6l.Mindig van fj jelentkezci,6smindig
van, aki lekopik.
A Budapesti Marczibdnyi t6ri Drdmapedag6giai
K6zpont programjait, tiiborait, tanfolyamait itgy tekintjiik - orszdgosmeghirdet6siik miatt - mint amelyek
k6zosszakmaifejlcid6siinketsegitik.Szakall Juditnak'
Kaposl L6szl6nak t6rsas6gunk int6zm6nyi h6tt6rrel

Azelniiksdg

A MAGYAR DRAMAPEDAG6GhI TANSSAG AJANLATAI
TAPASZTALATSZERZFSA VI. EUROPAIGYERMEKSZ1NIATSZ6TET-AITOZ6N
I 992.jf lius l2-25-ig.
B6k6scsaba,
Ebb615f6t aK6riismentiDrimapedagogiaiEgyesti20 magyardr6matandrt,szinjitsz6rendezcitfogadnakaszewezok.
(6.tkez6,s,
iisszegben
a kiil6n programoknemszerepelnek.
Ft.
Ebben
az
napi
600,szr4lli4s)
let delegdl.A reszvltelidij
fizeti.
napi400,- Ft a r6szv6telidij, a kiil6nhizeteta T6rsasr4g
T6rsas6gunk
tagjainakkedvezm6nyesen
jirnius lO-ig a MagyarDr6mapedag6giai
T6rsas6g
cim6n.Mikort6l meddigkiv6,nr6sztvenni,h6nyEjszakai
Jelentkez6s
sz6ll6stig6nyel?
* * *
INTENZfV DRAMAPEDAGOGIAI TA BOR
Tdrsas.ig.
Szervezia Fciv6rosiPedag6giaiInt6zet6sa MagyarDrilmapedag6giai
24-28-ig(5nap).
Ideje:l99Z.augusztus
IL, Hiirshegyiu.3. (Budaizdlddvezetben)
Helye:Budapest
pedag6gusok
akik ebbena tan6vbenrdviesfcjiskol6sok,
Jelentkezhetnek
azoka drfmapedag6giaitanfolyam-hallgat6k,
ideigm6r rtsz-Ivettekilyenjellegtikurzuson.
debbvagyhosszabb
Tanirok a tanfolyamielciad6k6smeghivottelciad6k.
R6szv6teli
dij: 1d00,- Ft.
liv6n6t,BudapestVIII.,Horv6thMiInt6zetbenjelentkezzenek
Schermann
A budapestiiallgat6k a FciviirosiPedag6giai
Tr{rsaslgcim6njitnius 15-ig.
h6ly t6r 8.Telefon:I l3-6860, a nemf6v6rosiakpediga MagyarDr6mapedag6giai
* t < *

FELHTVAsGYERMEKSZIUTATsz6NENDEZoITANFOLYAMOKSZERVEZESENT
Javasoljuk a mrivelcid6sik<izpontoknak6s pedag6giai int6zeteknek, hogy 6n6ll6an vagy region6lis kooperdci6ban szervezzenekny6ri gyermekszinjiltsz6 tanfolyamokat. A Wedres Siindor Orsz6gosGyermekszin j6.tsz6Talillkoz6 tapasz6rdek6benn6lkiildzhetetlen.
talatai azt bizonyitottfk, hogy ez a szakmaitov6bbfejlcid6s
is t6mogatja.
Tdrsas6ganyagiakkal6sszakemberaj6nl6ssal
A tanfolyamokat a Magyar Dr6.mapedag6giai
Gyermekszinj6tsz6 tiibor szcwez1s6,rSlm6rvan tudomdsunk.A Pitypang Hum6.nSzolgiiltat6 Egyesiilet Tiszasason,6sa
Dcbreceni Kolcsey Miivelcjd6si K<izpontNagyrilb6n ny6ri t6borra k6sziil.
A t6borok helytrSl, idej6rcil, kolts6g6rcil,a jelcntkez6s m6dj 6,r61Zhltenbeliil t6j6koztatjuk koll6g6inkat.
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DPM
DRAMAPEDAGOGIAI MAGAZIN
A szerkeszt6s6g
cime:
Budapest,
Corvint6r 8. l0l I
T el.:20| -5207vagy20-7324
Megjelenik6ventek6tszer,
mdjusban6snovemberben
A MagyarDr6mapedag6giai
Tiirsasig
lapja
Alap
Megjelenika K6zmiivelcid6si
t6mogat6s6val
K6sziilta DIAPRINT Kft. nyomd6ban
92180- 1200p6ldrinyban
Tam6s
F.v.:Werderits

Cseksz6mlasz6munk,amelyreaz6ves tagdijat,6s a DPM megrendel6sicisszeg6tbefizetheti:
OTP I. ker. Fi6k Budapest,Alagf t u. 3. MNB 50 I -6594-2 Sz6.mlasz6m:218-98017

MEGRENDEL6
MegrendelemaDPM-I

t'ld6nyban

Segiteka terjeszt6sben

Bizominyba k6rek

N6v:

Cim:

p6ld6nyDPM+

Akar-e On a Magyar Drdmapedag6giai
Tfrsasdgtagja lenni?
Ha igen,tdltseki azal6bbijelentkez6silapot,s kiildje el a Tilrsas6gc[m6re:Budapestl0l I Corvint6r 8. (l\4egjegyezz{tk,
jutnak hozzdszolgi{ltat6sainkhoz.)
hogya Tiirsas6gtagiaikedvezm6nyesen

JELENTKEZESI IEP
K6rem felv6telemet a Magyar Dr6mapedag6giaiTfrsas6gbarendes ill. p6rtol6 tagnak. (A kivdnt sz6 al6hf zand6!)
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