A Magyar Drámapedagógiai Társaság elektronikus hírlevele – segítségével szeretnénk
egyesületi tagjainkat, továbbá a szakterületünkön dolgozó (nem társasági tag)
mővészetpedagógus kollégáinkat idıszakonként értesíteni az aktuális eseményekrıl,
rendezvényekrıl, képzésekrıl, egyéb programokról. Amennyiben a továbbiakban nem kívánja
kapni tılünk ezt a hírlevelet, úgy kérjük, jelezze ezt a drama@drama.hu címen.
Jelen hírlevelünkkel a közoktatási törvényt megújító köznevelési törvénytervezet
véleményezésére kérjük fel Önöket, illetve a Magyar Drámapedagógiai Társaság
tanfolyamaira szeretnénk felhívni a figyelmüket.
TARTALOM:
1.) Felhívás a közoktatási törvényt megújító tervezet véleményezésére
2.) Tánc- és mozgásmővészeti tanfolyam - akkreditált pedagógus-továbbképzés
3.) Gyermekszínjátszó-rendezıi tanfolyam - akkreditált pedagógus-továbbképzés
Kedves Kollégák!
Mint azt bizonyára tudjátok, megjelent a közoktatási törvényt megújító köznevelési
törvény tervezete. Összesen egy hét áll rendelkezésünkre a véleményezésre.
Ezért a Magyar Drámapedagógiai Társaság létrehozott egy Facebook-oldalt, a gyors
reagálás lehetőségével.
Emellett természetesen e-mailben is örömmel fogadjuk észrevételeiteket,
megjegyzéseiteket - (ide kattintva) letölthető a törvény tervezete.

HALLASSUK A HANGUNKAT!!!
Dolmány Mária elnök

***

TÁNC- ÉS MOZGÁSMŰVÉSZETI tanfolyam
A képzés a tánc- és mozgásművészet eszköztárának együttes pedagógiai
alkalmazására készíti fel a kurzus résztvevőit.
Segítségével a résztvevők képessé válhatnak a NAT dráma és tánc műveltségi
területének mozgásgyakorlatok, valamint tánc- és mozgásszínházi tréning
részterülete szerinti fejlesztő tevékenységekre.
A képzés oktatója: Uray Péter, tánc- és mozgásszínházi rendező, mozgástanár
A képzés tervezett időpontjai: 2011. november 12-13., 19-20., december 03-04., 1011.
(A foglalkozások szombaton 10.00-től 18.00 óráig, vasárnap 9.00-től 14.00 óráig
tartanak.)

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2011. október 25.
Helyszíne: Budai Táncklub (Budapest, II. kerület, Kapás utca 55.)
TÁJÉKOZTATÓ ÉS JELENTKEZÉSI LAP
***

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ-RENDEZŐI tanfolyam
A gyermekszínjátszó-rendezői tanfolyam nemcsak a gyermek- és diákszínjátszó
csoportok vezetőinek nyújt képzési lehetőséget, hanem továbbképzést és fejlődési
lehetőséget biztosít, a gyakorló drámapedagógusoknak is.

Időpont: 2011. december 03-04., 17-18., 2012. január 14-15., 28-29., február 1112., 25-26., március 17-18., április 21-22.
(A foglalkozások szombaton 10.00-től 18.00 óráig, vasárnap 9.00-től 14.00 óráig
tartanak.)

Jelentkezési határidő: 2011. november 05.
Helyszíne: Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Budapest, Marczibányi tér
5/a)
TÁJÉKOZTATÓ ÉS JELENTKEZÉSI LAP

Szeretettel várjuk az érdeklődők jelentkezését!

