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Beszámoló
„Drámajáték-vezetés projektszemlélettel az óvodai
nevelésben” című 30 órás továbbképzésről
Képzés szervezője: BLUM program Gondolkodj Egészségesen!
Alapítvány
„Te is közénk tartozol” EFOP-3.1.6-16-2017-00043 azonosító számú
projekt keretein belül 30 órás továbbképzésen vettünk részt a Kádas
György EGYMI mindhárom feladatellátási helyéről 2020. október 16-18
közötti időszakban, intézményünk székhelyén.
A továbbképzés címe: Drámajáték-vezetés projektszemlélettel az óvodai
egészségnevelésben
A tanfolyam kezdetén Blum programról Bácskai Márta és Menyhárt Felícia
tartott rövid ismertetőt.
A továbbképzés célja:
 Legyünk motiváltak a pedagógiai folyamatot segítő dráma-, és
projektpedagógia rendszeres alkalmazására munkánk során.
 A drámajátékok segítségével a gyermekek különböző készségeinek
fejlődését segíteni tudjuk, hogy a játék és feladatok tudatos és
módszeres kiválogatásával egy alapozó, testileg és lelkileg
egészséges életmódra nevelő hatás érje őket.
 A drámajáték-vezetés alapelveinek és módszereinek birtokában
váljunk képessé tudatos tevékenységként működtetni a játékot, és
komplex projektbe ágyazott drámás foglalkozásokat tudjunk vezetni
saját csoportunkban.
 Váljunk képessé arra, hogy a játékokat játékfüzérré alakítsuk.
 Napi tevékenységeink során természetes legyen számunkra a
projektrendszerű oktatási-nevelési módszer alkalmazása.
 Pedagógiai tevékenységünk során egy átfogó éltmód-szervezési
stratégiát képviseljünk, tudatába legyünk a testileg, lelkileg
és szellemileg is egészséges életmódra nevelés
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szükségességének, ennek érdekében a drámapedagógiát a
gyermekek életkorának, képességeiknek megfelelő projektekben
alkalmazzuk majd.
A program kezdetekor Szurmik Zoltán tréner előadását hallgattuk meg a
„A drámapedagógia szerepe a pedagógiai munkában”. Beszélt a játék
pedagógiai megközelítéséről, a drámapedagógia történetéről. Elmondta a
drámapedagógia munkaformáit. Megismertetett bennünket a drámajátékvezetés alapelveivel, és a drámajátékok fajtáival.
Az elméleti oktatás után játékos gyakorlatok következtek.
I. Bevezető játékok: Párok össze-szét, Gonosz szellem, Visszhang
játék
II. Ismerkedős játékok: Név-kör-névmemória, Név-kör-alliterációs
nevek, Zsipp - zsupp játék.
III. Koncentrációs játékok: Tapsos felugrós, Farkas-bárány,
Székfoglaló, Ölfoglaló, Szórt székfoglaló, Ritmusjátékok, Pál,
Kata, Péter, Elnök – titkár – jegyző, Cápajáték.
IV.
Közösségépítő játékok: Tenyérvadászat, bemelegítő játék
Bizalomjátékok:
Vakjárás
egyedül,
Páros
vakvezetés,
Szemkontaktus, Vak – postás
Érzékelést fejlesztő gyakorlatok: Titkos karmester, Mi változott
meg?
Ön-és társismeret: Hogy járok?, Ismeretlen bolygó, Pénzes játék,
Kacsintós gyilkos játék.
V. Testi egészség
Táplálkozás, mozgás, környezetvédelem
Táplálkozás: Gyümölcsvásár,
Gyümölcsöm a fán
Mozgás: Színre,
Szervusz játék

szín

Dobbants,

négyféle

tapsolj!

gyümölccsel,

Gyümölcs

Földrengés,

szüret,
Kősaláta,

Környezetvédelem: Természeti katasztrófák: árvíz, tűz, hóvihar,
tornádó.., Képmozaik, Improvizációs jelenet vers mondásra,
Madártávlatból, Miért van szükségünk fákra? – Fáktól
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kapott levegő, Állatkert, Milyen élőlény vagyok, Esőerdő
VI.
Lelki egészség, gyermeklélek, biztonság, tolerancia
Gyermeklélek: Játék a nevekkel - mit hoztál a csoportnak?, Veled én
szívesen… kommunikációsan, Szeretetjáték
Biztonság: Szabadulás útja, (Ki enged ki?), Tenyérszorítós játék, Gubanc,
Navigátor, Sziámi ikrek, Varázskéz, Sündisznó játék, Rokonszenves
hangforrás
Tolerancia: Madár mama és fiókáik, Hoztam neked ajándékot…, Pókháló
Fabóné Nagy Andrea tartott PP bemutatót a „Projektszemlélet az
óvodában” címmel.
Megismertette a továbbképzés résztvevőit az óvodai nevelőmunkát
meghatározó dokumentumokkal. Beszélt a tantervi reformokról.
Szemléletes módon ismerhettük meg a programokat összehasonlítás
közben. Megismertetett bennünket a projektszemlélet elméleti hátterével
a külföldi (John Dewey, William Kilpatrick), illetve a hazai képviselők
szemléletétvel (Nagy László, Hortobágyi Katalin). Tisztáztuk a projekt
fogalmát, a projektek jellemzőit Beszélt a projektek megvalósításáról,
tervezéséről. Megismertük a projektek megszervezésének folyamatával, a
tervezés írásos dokumentumaival.
A továbbképzés valamennyi résztvevője, lelkesen, aktívan vett részt a
játékos feladatokban, érdeklődve hallgatta az elméleti előadásokat.
Hasznos, számunkra új ismeretekre tettünk szert, melyeket beépítve a
mindennapi oktató-nevelőmunkánk hatékonyabbá fog válni.
Kisújszállás, 2020. október 18.
Zsódi Károlyné
továbbképzésen résztvevő gyógypedagógus
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