
Jászfényszaru Drámapedagógiai Mőhely 2006. évi programtervezete 
 
Január  

11. Táborelıkészítı megbeszélés a civil házban 
20. Táborzáró, értékelı szülıi értekezlet 
23. Népfıiskola elnökségi ülés 
30. Civil Fórum 

Február  
1. Szülık Akadémiája  

A mővészeti tevékenységek hatása gyermekeink személyiségfejlıdésére – 
Trencsényi Imre elıadása a kisiskola kamaratermében 

 10. Észak-amerika története a XIX. században  
Bordás Borbála elıadása a civil házban 

12. Szigligeti Színház bérletes elıadás – A rózsa neve 
13. Mőhelyfoglalkozás –  játékvezetı: Földvári Edit,  

továbbképzéseken hallottak továbbadása, éves beszámoló és programterv 
24. Részvétel a Vállakozó nık…workshopon a Városházán 

Március 
13, 20 Versmondók felkészítésének módszertana – Kovács Andrásné tréningje 

a kisiskolában hétfı esténként 18 órától 
11. 15 óra Részvétel a népfıiskolai közgyőlésen, Március a nıké fórumon 
12. Szigligeti Színház bérletes elıadása – Balfácánt vacsorára 
24. Részvétel a Jászsági kerekasztalon a Mővelıdés Hete jegyében 

Április 
  Táborelıkészítı megbeszélések 
 28. Versmondó találkozó elıkészítése 
 29. 9 óra V. Jász Fény Vers- és Prózamondó Találkozó 
Május   

Táborelıkészítı megbeszélések 
Mőhelyfoglalkozás – játékvezetı Kovács Tímea 

Június  
 14. 18 óra Western tábor szülıi értekezlet 
  Táborelıkészítı megbeszélések 
Július  

4-11. Western tábor Pálházán – IX. komplex mővészeti tábor 
Táborzáró, értékelı megbeszélés 

Szeptember 
  Mőhelyfoglalkozás – játékvezetı: Dobák Zsuzsanna 
Október 
  Táborelıkészítı megbeszélés, táborbejárások 

Színházlátogatás Budapestre  
November 
  Táborelıkészítı megbeszélés, a tábor meghirdetése 
  Kunné Darók Anikó: Drámajátékok a gyakorlatban – tréning 
December 

10. Luca napi kavalkád 
 
Január  Szülık Akadémiája : Konfliktuskezelés a családban és az iskolában 
  Kaszab Zoltánné elıadása és tréningje 



 
Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság 
Jászfényszarui Drámapedagógiai Mőhely 
      5126 Jászfényszaru, Fürst S. út 1. 
          Tel.: 57/ 422-002, 423-070 

 
 

Beszámoló mőhelyünk 2006. évi tevékenységérıl 
 
Mőhelyünk folytatta megkezdett hagyományos rendezvényeit. Továbbra is szervezzük a  
színházbérleteseket a Szigligeti Színházba. 
         Tagjaink saját közösségeikben alkalmazzák a drámapedagógia módszerét, 
lehetıségeikhez mérten részt vesznek a szakmai továbbképzéseken, rendezvényeken. Így 
jutottunk el Kecskemétre, a Hol-mi?-re és a Marcibányi- téri programokra. Kovács Andrásné, 
Kovács Tímea, Tóthné Basa Éva és Tóthné Klippán Hedvig tanít a mővészeti alapiskola 
színjáték tanszakán.  
         Továbbra is együttmőködünk a város civil szervezeteivel. Több tagunk részt vett a 
népfıiskola képzésein, Közterület takarítási munkával csatlakoztunk a város 
Környezetvédelmi Napjához. 
 Az általános iskolával kötött megállapodásunk mőködik, közös szervezéső a táborunk 
és az általunk indított Szülık Akadémiája rendezvénysorozat, melynek keretében Fodor 
György mentálhigiénés szakember, a GYIVI munkatársa elıadását hallgathattuk a családon 
belüli konfliktuskezelés témájában. 
 Versmondók felkészítése címmel Kovács Andrásné tartott 3 alkalommal összesen 9 órás 
tréninget a 11 érdeklıdınek. A kurzust az idén folytatni szeretnénk. Szakmai 
megújhodásunkat célozták azok a mőhelyfoglalkozások, ahol a más továbbképzéseken, 
rendezvényeken hallottakat adtuk tovább és egy-egy tagunk mikrofoglalkozást tartott. Ezt a 
továbbiakban is folytatni szeretnénk. 
 Mőhelyünk az önkormányzat, a FÉBE Jászfényszaruért Alapítvány és a  
Diákönkormányzat együttmőködésével és támogatásával megrendezte a Város Napjához 
kapcsolódóan a Bartók év tiszteletére Csak tiszta forrásból címmel az V. Jász Fény Vers-és 
Prózamondó Találkozót, ahol 33 versmondó mutatkozott be. Az idén elıször Nagyváradról is 
érkeztek vendégek. 
 Az elmúlt év kiemelkedı rendezvényében, a IX Western táborban 85 fı vett részt. A 
Western –tábor, avagy Vadnyugati kalandok Keleten címmel megrendezett táborunkban a 
100 évvel ezelıtti vadnyugat világában telepesekként 6 kiscsoportban egy észak-amerikai 
kisváros életével ismerkedtünk. Megjelentek az aranylázban égı bányászok, csakúgy, mint a 
farmerkedésbıl élı telepesek, az ügyeskedı kalandorok, a vadászok és az uralkodni akaró, 
vagyonra vágyó, semmilyen eszköztıl vissza nem riadó bányatulajdonosok. Születtek igazi 
hısök, az igazságért és gyengébbekért kiálló bátor emberek, és üldöztük a törvényen 
kívülieket, a rablókat. A kampányt követı minden esti seriff választás jó alkalom volt a 
demokrácia gyakorlatának elsajátítására. Mozgalom indult a nık választhatóságáért is. A 
táborban céljaink megvalósításához segítségül hívtuk a manuális foglalkozásokat (erszény, 
szerencsefa, saját és csoportos jelképek, szimbólumok, terepasztal készítése, „tetoválás”, stb.), 
és a vadnyugat életét felvillantó egyéb programokat. A tábor élményszerőbbé tételét segítették 
a múzeumlátogatások, a természetjárás, a „Marhavásár” ügyességi és sport vetélkedıje, 
strandolás, a sárospataki városnézés, és Pálháza környékén tett kirándulások, a „Ki mit tud” 
egyéni és csoportos bemutatkozási lehetısége a Saloon-béli mulatságokban, a tábortüzek, 
közös daltanulás, éneklés, a country filmklub és táncház.A helyi önkormányzat, a 
diákönkormányzat, a Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány, a Jászfényszaruért Alapítvány 



támogatásával sikerült a költségeket a lehetı legoptimálisabbra faragnunk. A pályázati 
beszámolókat a támogatóknak megküldtük. Több tagunk továbbvitte a drámajátékos 
szemléletet más táborokban is. A tábor lezárása szülıi körben is megtörtént. Az ısszel 
megkezdtük a következı év elıkészítését, a táborbejárásokat.  
         Közremőködıként vettünk részt a hagyományos adventi rendezvényen. A Luca napi 
kavalkád a mővészeti iskola együttmőködésével a Színjátszók Baráti köre szervezésében A 
Napsugár Gyermekszínpad és a Fortuna Együttes aktív részvételével a Szülıföldem címő 
bemutatók keretében zajlott, ahol a szuhafıi, nagyváradi, borsi vendégeket láttak vendégül.  
        A népfıiskola más irányú programjaiban is aktívan közremőködünk. Taglétszámunk 19 
fı. A bevételekkel és kiadásokkal, a rendezvények költségeivel rendben elszámoltunk a 
népfıiskola felé. 
          Összességében úgy érzem, hogy a táborszervezés területén sokat erısödtünk. A 
tervezett programjainkat ha nem is teljes egészében, de sikerült megvalósítanunk. Tagjaink 
sokfelé elkötelezettek, így egyre nehezebb a programok egyeztetése.  
 
Jászfényszaru, 2007. április 11. 
  
 
 
 Bordásné Kovács Katalin 
            mőhelyvezetı 



Általános Iskola, Kooperatív Mővészeti Alapiskola és a  
Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság 
Jászfényszarui Drámapedagógiai Mőhelye 
      5126 Jászfényszaru, Fürst S. út 1. 
          Tel.: 57/ 422-002, 423-070 
 
 

2006. évi eseménynaptár 
 

 
Január 9.  Népfıiskolai elnökségi ülés 

11. Tábor elıkészítı megbeszélés 
20. „Bohémek a Mecsekben” táborzáró szülıi értekezlet 

 23.  Népfıiskola elnökségi ülés 
 30.  Részvétel  a Civil Fórumon 
 
Február  1. A mővészeti tevékenységek hatása gyermekeink személyiségfejlıdésére  
  címmel Dr. Trencsényi László  kandidátus elıadása a kisiskolában  
  a Szülık Akadémiája keretében 

10. Amerika története – Bordás Borbála elıadása a Civil Házban 
11. Bubus elıadás megtekintése a mővelıdési házban 

 12. Szigligeti Színház bérletes elıadás – A rózsa neve 
 13. Mőhelyfoglalkozás – Szakmai tapasztalatcsere és mikrofoglalkozás 
 24. Részvétel a Seed konferencián a városházán 
 
Március  6. Versmondók felkészítése – Kovács Andrásné elıadása  
 11. Részvétel a Március a nıké workshop-on és Népfıiskolai közgyőlés 

12.    Szigligeti Színház Bérletes elıadás – Balfácánt vacsorára 
13.    Versmondók felkészítése - Kovács Andrásné elıadása és tréningje 
20. Versmondók felkészítése - Kovács Andrásné elıadása és tréningje 
25.    Részvétel a népfıiskola Stílkonzult workshop-ján 

 31. Részvétel a Weöres S. Gyermekszínjátszó Fesztivál megyei bemutatóján 
 Fegyverneken 

 
Április 2. Szigligeti Színház bérletes elıadása – Álarcosbál 

7. Iskolai versmondó verseny  
8. Környezetvédelmi Nap 
18. Tábor elıkészítı megbeszélés a Civil Házban 
28. Versmondóra teremrendezés 

 29. V. Jász Fény Vers- és Prózamondó Találkozó a Rimóczi Kastélyban 
 

 
Május 1.  Város Napján közremőködés 
 12. Tábor elıkészítı megbeszélés a kisiskolában 

15.    Tábor elıkészítı megbeszélés a kisiskolában 
20.  Mővészeti iskola jótékonysági mősorán közremőködés 

 22. Tábor megbeszélés. 
 
Június 4. Szigligeti Színház bérletes elıadás – Chicago 
  12. Szülıi értekezlet a táboros szülıknek.+ megbeszélés 



21.    Tábor megbeszélés 
 
Július 4-11. IX. „Western” tábor - komplex mővészeti és környezetvédelmi  
  tábor Pálházán 

 14. Tábor értékelı, elszámoló megbeszélés a Civil Házban 
 
Augusztus 12. Közremőködés Napsugár és Fortuna jászberényi Múzeumi esték keretében 
   tartott mősorában 
 19.     Közremőködés a városi ünnepségen 
 
Október 11.     Közremőködés az EJHA rendezvényben 
 22.     Szigligeti Színház bérletes elıadása – Szecsuáni jólélek 
 
November 5.  Szigligeti Színház bérletes elıadása – Mária fıhadnagy 
 10. Táborelıkészítı megbeszélés a civil házban 
 11. Kecskemét – részvétel a Hol-mi?- módszertani vásáron 

17-18. Részvétel a Marczibányi téri módszertani vásáron 
26. Táborbejárás Sopron és Bakony  

 
December 1.  Szülık Akadémiája – Mindennapi csatáink a családban címmel  
   Fodor György mentálhigiénés szakember elıadása a kisiskolában 
 2.  Részvétel az Adventi kávéházon 
 7.   Tábor elıkészítı megbeszélés a kisiskolában 
 9.  Luca-napi Kavalkád a kisiskolában 

18. Részvétel a karácsonyi hangversenyen 
31. Közös szilveszter a mővelıdési házban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


