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Lithattunk m 69 tiizzominc foglalkoz6st, origami k6szi-
test6s meghdkkentcien f js zerii 6lvezetes mii6rtelmez6st,
mely 6r6k mindegyik6ben k<izcis volt, hogy segit a gyer-
mekeknek felfedezni saj6t szem6lyis6gtiket, kreativit6-
sukat. Ezekn ek az 61 f*naka segits6g6vel a gyermek m'eg-
tanulja felt6rn ik6pzel6er ej6t, s igy fejles zti az atkot6k6,-
pess6g6t, mely mint tudjuk ebben a megv6ltozott viliig-
ban szinte elengedhetetlen kdvetelm6ny, hiszen az alko-
t6 szem6lyis6g jellegzetesvon6saikdzcitt a kr it ikus szem-
ldlet, az druill6sdg, a kezdemdnyezdkdszsdg 6ppen rigy
jelen van min t a r u g al mas g ondo I ko d ds, az er edet i s 6 g d. s
a probl6mdk irdnti drzdkenysdg.

A meg6rt6st is jobban segiti az alkot6 pedag6gia, hi-
szen Piaget is leirta m6r:
,,,\mit hallok - elfelejthetem,
Amit l6tok - nem musz6j megjegyeznem,
De azt, amit kipr6b6lok - meg6rtem."
A fenti 6llit6st igazolt{fu a meghivott elcjad6k is, Deb-
reczeni Tibor, a Magyar Driimapedag6giai T6rsas6g el-
ndke, Trencs 6ny iLdszl6, az OKI Fejleszt6si Osztdlyinak
f6munkat6rsa, Szab6 Jirlia fciiskolai adjunktus 6s br. Be-
csei J6zsefn6 a B6k6s Megyei Pedag6giai Int6zet munka-
ti,lrsa. Elhangzott az is, hogy az az infrastruktirra, ami a
megfelelci pedag6gus tov6bbk6pz6shez vagy az innovativ

Hat6ron trili magyar pedag6gusok 6s pedag6gusjeldltek
r6sz6re hirdette meg a cimben emlitett t{ftrlrt azAnya-
nyelvi Konferencia, a tiszasasi Pitypang Hiiz 6s a Magyar
Dr6mapedag6giai T6rsas6g.

Kimondhatjuk m6r az elej6n; hogy sikeres kezdem6-
nyez,Ss volt. H6rom t6rsadalmi testiilet (egyesiilet) 6rde-
ke er6sitette egym6st. AzAnyanyelvi Konferencia min-
dig is arra trirekedett, hogy a hat6ron tfli magyar 6rtel-
mis6gieket min6l intenzivebben bekapcsolja a magyar
szellemi v6rkering6sbe. A tiszasasi Pitypang Hiz mint
gmk 6s alapitviiny arra szervezSdott, hogy segiti a gye-
rekek gazdagod6s6t, nydri tanfolyamokon mijv6szeti,
ndpmiiv6szeti ismeretekkel l6tja el ciket. A Magyar Dr6.-
mapedag6giai Tiirsas6g programj6ban pedig f6lre6rthe-
tetleniil szerepel: min6l sz6lesebb k<irben alkalmazni e
szem6lyis6g-kozpontri neveldi m6dszert, 6s m6g a gyer-
mekszinjdtsz 6-rendez6i ismeretek terjeszt6se. e Fity-
pgngH6z felaj6nlotta a szilll6st, a Dr6mapedag6giai
T6rsasiig a szakembereket, az Anyanyelvi Konfeiencia
pedig az 6,tkez6s 6s a szakkiadvi{nyok finansziroz6s6t.
Ma, amikor majd minden egyesilet alapitvilnyi t6mo-
gat6sb6l 61, fontosnak tetszik az er6k <isszpontositisa.
Olcs6bb is volt a t6bor a szok6sosndl.

A tiszasasi Pitypang H6z a harminc fol<itti l€tsz6m-
mal teljesen megtelt. A vezetcik most fogadtak elciszdr
feln6tteket, l6v6n ez eleddig gyermektfboroztat6 hely.
Most tdrt6nt elclszor, hogy felncitt pedag6gusok fekiid-
tek az eredetileg gyerekeknek sz6nt laticelmatracokon,
iiltek az udvari csijr kiSzils 6,tkez,6asztal6n6l, s j6tszottak
a miivel6d6si hizel6ad6i term6ben. A h6.ziasszony, Bo-
dogl6ri Ilona gondoskodott r6la, hogy gyerekek 6s fel-
ncittek, a t6borlak6k, ha kell, fozzenek, takaritsanak 6s

jellegri k6pz6,shez sziiks6ges, nagyon sokszor hiiinyzik.
Iskolai kdnyvtiirak sziinnek meg a p6nztelens6g miatt, a
legfjabb taneszkdzdk beszerz6se, t6rgyi felt6telek meg-
teremt6se csorb6t szenved, a tov6bbk6pz6s is sokszor az
anyagiakon bukikmeg.

Ez6rt kicsit irigykedve hallgathatruk Josef Hollos
besz6mol6j6t az oszlrik helyzetr 61, ahol mindezek nem
jelentenek gondot.
S6t, mint az oktatiis fejleszt6s6nek alapvetcj eszk<izrend-
szer6rcil maga az 6llam gondoskodik. Szomsz6dunkban a
bev6ndorl6k gyermekeinek oktatiisa jelent ink6bb gon-
dot, de azillamj6l felfogott 6rdeke szerint itt is minden
segits6get megad.
S e teriilet elismerts6ge a fizet6siikben is megnyilv6nul.

Ennek ellen6re a h6tv6ge hangulat6ra jellemzci volt,
hqgy a jelenl6vci pedag6gusok egrike sem az anyagiak
szfikdss6g6t emlitette fci probl6mrlnak.Inkribb a m6g
mindig jelenl6vci bemerevedett struktirrit, a pedag6gus
tirsadalmi kiszolg6ltatottsdgit. A k6pz6s hi6nyoss6gai-
16l volt sz6 a vasirnapi konferencia napon. Mint mond-
t6k, a teljesitm6ny orientilt okrar6sban - fcileg a kd-
z6piskoli4kban - nagyon neh6z annak a pedag6gusnak
a dolga, aki a szem6lyis6gelvii pedag6gi6t szeretn6 al-
kalmazni, hiszen ahhoz elm6lyiil6s 6s idcj sziiks6ges.

Tiz nap hatdron trili magyar pedag6gusokkal

Dr6mapedag6giai 6s gyermeks ttnjdtsz6-rendezdi t6bor Tiszasason
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t6laljanak, tanulj6k meg magukat 6s mfsokat is kiszol-
g6lni. Csalidias az 6lel a tiszasasi Pitypang Hizban.

A felhiviis a dr6mapedag6giai ti{borr6l tobb rijsdgban is
megielent, kiiztiik a hatilron tirl is olvashat6 Viligszovet-
s6g 6s K<iznevel6s cimii lapokban, 6m a jelentkezokzome
mEgsem innenszerzett tudom6st a fenti lehet6s6grcil, ha-
nem bar6,ti vagy m6s int6zm6nyi informiici6k alapj6n.
Erd6lykil 6rkeztek a legtobben. Aztin a Vajdas6gb6l. A
tanfolyam szewezoi sz6mitottak arra is, hogy kdrpdtal-
jaivend6geknek is ciriilhetnek, deonnan egy szdl pedag6-
gus sem futott be. A tanfolyam kezd6se el6tt k6t nappal
megr6rkezett viszont Bdtlub6l Bagu Bali4zs levele @agu
Ba.liizs a KMKSZ pedag6giai szekci6j6nak egyikvezetl-
je, a j6 iigyek tehets6ges szewez6je). Level6bcil idlzik:
,,M6skor k6t h6nappal hamarabb 6rtesits, mivel lassan
ji4r a posta. Nem tudom, tudsz-e r6la, hogy a tan6.rok nem
tudjiikfedezni az f tikdlts6get se, ap6nz itt devalv6l6dott,
kupontnemviiltanak. Gond az is, hogymost folyika vih-
gritlevelek 6tregisztr6l6sa. Ennek az 6tfut6si ideje leg-
al6bb hat h6t."

Tiszasas s a h ozzdhasonl6kisebb telepiil6sek igencsak al-
kalmasak a kozos nyiiri egytittl6tekre. Nincs hov6 elcs6-
bulni. Van viszont falusi csend, ftird6si lehetcis6g, n6tii-
ziis, besz6lget6s. Tiszasason ekk6nt zajlott az 6let: 9 -tdl
l3 6r6ig munka, l3-t6l l7-igebed, pihen6s, tiszilzis,20-
t6l22-igism6r munka, s kozben 17 -t(il 19 6r6ig fakulta-
tiv csoportfoglalkoz6s. Errcil a kozbiilsri egyiittl6trcil sem
maradt el soha senki, noha nem volt kiitelezci.

Emlrikszem egy kiscsoportos foglalkoz6 sra. Az 6letj6t6k
dramaturgi6j6r6l volt sz6, tdbbek koz6tt arr6l, hogy j6
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hprovizici6 nincs konfliktushelyzetek felv6llal6sa n6l-
kfiI, melyben a szerepl6k ne jiltszan6nak6szint6n. persze
az dvinte j6t6kig eljutni - ahhoz idd kell. A feladar, 6t
fcis kdz<iss6gekre milretezdddtt. A tizen6ves gyerek ki-
szakadni k6sziil a csal6db6l. Hogyez a csal6d mif6te, mi-
lyenek emberi 6s szociillis viszonyai, mik az ellent6t indi-
t6kai,.azt a csoportoknak kellett kitalillniok, megbesz6l-
ni6k 6s elj6tszaniok. 6k vitatt6k meg a r6m6t, rjklsztor-
tak szerepet, t<ilt6tt6k meg 6lettel a figurrlkat. Rendelke-
zdsiikre 6llt tizprc, s ut6na m6.ris k<jvetkezett a bemuta-
t6. Azlrdekesebb r6gtdnz6sek, amelyek csak ebben a ha-
t6ron trili magyar k6z6ss6gben jd,hettek l6tre, a k<ivetke-
zdk a fiir miis orszigba kiv6n menni, az anya 6rti is a gyer-
mek6t es zokog is; a fif katonas6g ekil menekiil, ei-kell
hagynia a csal6dot, ak6r tetszik, ak6r nem: nincs munka
otthon, muszdj szerencs6t pr6brilni; a l6gk6r elviselhetet-
len, a bajok6rt mindenki a miisikat okoja, s a fiatal dti_
hongve rohan el.

A Yggfulop1 6gon 616 az erdillyimagyarokr6l hajland6
aztkipzelni, hogy rik olyanok, akik ai anyatejjel szivj6k
a n6phagyom6nyt, hogy a n6pmes6bcil tripl6ikoznak, s
fgy 6neklik a r6gi tipusirn6pdalt, mint akiknekaz anyjuk
csak ezt dirdolta a bolcsci felett. Megh<ikkenve tapasz_
talt6k a t6borvezet6k, hogy az clsi n6pdalokat a kilntorje_
l<ilt fiatalok is alig ismerik, s ha igen, akkor sem 6neklik
azokal szivesen. Valaki azt mondtataz6rt,mert a rom6n
n6pdalra hasonlitanak. Tanultik h6t est6nk6nt a meliz_
m6s erd6lyi 6s csing6 dalokat, s pr6b6lt6k veltik elhitet-
n1 hogy -Nem 6gy van most, mint volt r6gen". A Kriza_
n6pmes6k f orri4svid6k6rril lrkezett szlkely pedag6gusje_
kiltek nemigen tudtdk, miben kiil6nb<jzika magya. n,3p_ -
mese a t6bbit<jl, mi benniik az 6si, keleti etem, mii iettem-'
z6 a szerkezetre 6s a mesesz6v6sre, s m6rt hordoz kiv6te_
lesen nagy nevel6si lehetris6get - elj6tszva f6k6nt _ a
magyar gyermekek szdmira.
-. .Elemeztiik, majd improviz6lva tribb kiscsoportban

elj6tszott6k az Esopus-f6le Farkas 6s b6r6ny mes6t.
Szerettem volna tudni, miben kiil6nb6zik az 6 kiszolsi4l_
tatotts6guk a mi6nkt<jl. Sz6lnak-e r6la. K6pesek_e ira_
gukban feldolgomi. Asszoci6ci6s j6t6kot k6rtem az ere_
deti gdr<ig tlmilra,de nem szembesilltek probl6m6ikkal.

Csak kdzhely t6m6kat dolgoztak fel. Konkr6tabban!
Szerezhet-e el6gt6telt abirfny,6s hogyan? F6l6be ke_
rekedhet-e a farkasnak, 6s hogyan? Majd azt k6rtem,
alakitsdk 6t a Farkas 6s b6r6ny t6rt6neteket magyar
n6pmes6v6. Gondoltam, erre k6pesek, k6t dolograina-
guk is r66brednek. Tal6l6konys6.ggal, l6lekjelenl6ttel, 6s
persze csod6val, nem utols6 sorban dsszefog6ssal fj
v6gkifejletet lehet adni a dr6minak. S ha erre najOnnet<,
r66reznek a magyar n6pmese sajdtoss6gaira is. Iigalmas
stfdium volt. Megvililgosod6ssal 6s tanuls6ggal. 

-

I]atiron trili vend6gek egy d6lut6ni szabadidejiiket fiir_
driz6s helyett barackszed6ssel t6lt<itt6k. Az elvadult,
gondozatlan 6.llami gazdas6gi barackosb an p6nz6rt szed_
hettek gyiim<ilcs<it. Sziiks6giik volt a 300 fbrinrra, minr
mondt6k, 6s a z 6lm6nyr e; ennyi barackot m6g 6le ttikben
nem l6ttak,sennyi magyarkajszitm6g6letiik6en nem et_
tek.

Egy6bk6nt Tiszasas a B6k6scsaba fel6 mencj ftt6l. az
ugi hidfcitril nyolc km-re fekszik.

A pedag6gusok, akik j<ittek Erd6lykil es a Vajdasrigb6l,
magyar szakosok 6s osztiilyfcinok<ik. Mikor az elej6ik6r _
deztiik, mit vS.rnak ettcjl a t6bort6l ,aztvillaszolt6k, hogy
friss <itleteket a tanit6shoz, s gyakorlati ismereteket a
mrisor- 6s szinjilt6kk6szit6shez. Akik Tiszasasra 6rkez_
tek, valamit m6r hallottak vagy olvastak a dr6mapedag6_
giiir6l, s v6lt6k, hogy ennek segits6g6vel majd 6lm6nysie_
rribben fognak oktatni. S hogy a szinj6tszis n6luk meg_
marad6st segitci tev6kenys6g, valamennyien tisztibin
voltak.Ez6rI is akarjik jobban csin6lni.

A kisebbs6gben 6kiknek, mondogattdk est6nk6nt,
alig fontosabb valami mint a szem6lyis6g-v6delem s az
erre figyelci nevel6s. Sziiks6ges, hogy paitnernek 6rez_
z6k magukat, s ne alattval6nak. M6iokkal egyenrangf_
nak, 6s ne kisebbrendris6gtril gy<it<irtnek.
- H6romerd6lyi pedag6gus, pdll-Gecse Eva, Erd1ly
Judit, So6s Katalin emlegett6k, hogy j<ivcire tdbort
szerveznek Erd6lyben. A tiszasasi vicindlisni{I, amikor
bfcsirzkodtak, kibukott az 6haj; folytat6sa kovetkezik?

D6JC

Tervek nvdrra
Hatdron tf li pedag6girsok tfbor oz6sa

A Magyar Dr6mapedagogiai T6rsasig 6s az Anyanyelvi Konferencia kirpitaljai es erd6lyi partnerekkel k<iz6sen, dr6-mapedag6giai t6bort tervez Beregsaislon 6s Sepiigzellsr<;1v<in. Vrirjdk a kedrlzci v6.lasz i aiatapitv;nyok kur6torair6t,hiszen a t6borokat megrendezni isak ennek fiiggv6ny6tn lJf,et.

A fenti szervezetek a Nagyk6rtisiReformatus Tallt6k6vz6F6iskolasegits€g6vel drimapedagqgiai tanfolyamothirdet-nek hat6ron tuli masvar nyelvri pedag6giai fcjiskol6k tan6rai 6s hallgai6i ,errer.. Ugyancsak izgalommal lesik, kapnak-et6moga tiisr alapitvdiyott"6l.
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