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T a n t á r g y h o z  n e m  k ö t h e t ő  k é p z é s e k  
MEGHÍVÓ 

a DRÁMAPEDAGÓGIAI 
szakmai napunkra 

Bármely korosztályt tanító, a téma és a drámapedagógiai iránt érdeklődő pedagógus számára 

Időpont: 2017. október 18. szerda, 10.00-14.30 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. * 

A SZAKMAI NAPRÓL 

Fejezetek a gyermeki NEM!-ről, avagy a motiválás nehézségei 

„ Nem tudom, nem értem, nem akarom, nem vagyok rá képes, nem érdekel, nem látom át, nem látom a hasznát, az 

értelmét, nem tudom követni, nem hoz izgalomba … „   

Nem kevés feladatot ró a diákjait aktív tanulási helyzetbe bevonni készülő tanárra, hogy a gyerekek – különböző 

forrásokból eredő – ellenállását, motiválatlanságát, passzivitását megértse, feloldja, s a legoptimálisabb esetben 

termékeny együttműködéssé változtassa át.  

 A két emotikon mindennapi mérlegjátékáról bizonyára rengeteg tapasztalattal bír minden leendő résztvevő. 

Ezek megosztására, körüljárására, lehetséges technikák, eljárások gyakorlati, tréning jellegű börzéjére kerül sor a 

nap első szakaszában. 

 Frank McCourt: A tanárember c. könyvében írja le, hogyan motiválta kreatív írás órára járó diákjait egy számukra 

ismeretlen vers „elemzésére”. Találkozás a Tananyaggal. Ugye sokunknak ismerős motivációs starthelyzet?  

 „Drámaóráimon peremhelyzetben lévő, általában szótlan, hátrányokat hordozó diákok teremtettek már sokszor 

katartikus helyzeteket.” (Török László) 

Az Apám valcere című drámaóra talán a résztvevőknek is katarzist hoz. 

Szakmai névjegy: 

TÖRÖK LÁSZLÓ DAFTI  

„Ha e szakmai névjegyet egyetlen szimbólummal lehetne kiváltani, én – úgy sejtem, sok kollégám nevében is – a 

főnixmadarat választanám. Fáradtan a burn out görbe útjának porába hullani, majd felszárnyalni a Bethesda 

kórház önzetlen diakonisszáinak tömör hitvallásáig: „Jutalmam, hogy tehetem”, talán nem csupán egyedi 

polaritás. Három évtized tanítás - benne 25 év drámapedagógia – adja a medrét ennek a hullámzásnak.”  

Drámatanár. Az iskolai korosztályok szinte mindegyikével dolgozott már, jelenleg főleg felső tagozatosokkal 

foglalkozik magyar- és drámaórákon, és ízlelgeti a szakmai nap címében is megtalálható gyermeki NEM!-eket. 

Hosszú éveken át vezette a Lajtorja gyermekszínjátszó csoportot. A legkülönbözőbb keretek között tartott 

felnőtteknek tréningeket,előadásokat, foglalkozásokat.  

A szakmai nap házigazdája: Szepsi Rita 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések 
keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusait! 

*A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Nyugati pályaudvartól 

3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca 
megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

http://www.bkk.hu/menetrendek/

