
 

 
     

„Te is közénk tartozol!” 
EFOP-3.1.6-16-2017-00043 

Támogatást igénylő: 

Név: Karcagi Tankerületi Központ 

Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15. 
Levelezési cím: 5300 Karcag, Horváth Ferenc út 7. I/6. 
Telefon: +36 59/795-213 
E-mail: istvan.sagi@kk.gov.hu;    
Megvalósító: 
Név: Kádas György EGYMI 

Cím: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. 
Telefon: +36 (59) 520-614 
E-mail: kadas.efop@gmail.com 

Beszámoló 
Zene, mozgás, tánc, vizuális művészetek komplex 

megvalósítása, személyiségformáló hatása az óvodában 
című 30 órás továbbképzésről 

 
A képzés szervezője: BLUM Program Gondolkodj Egészségesen! 

Alapítvány 

 

A képzés ideje: 

 2020. október 16-18. 

 

A képzés helye:  

Kádas György EGYMI, Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky u. 37. 

 

Oktatók:  

Egervári György, színházpedagógus, Nyári Arnold, színész, dráma tanár 

 

A képzés célja:  

Olyan élmények átélése és új módszerek elsajátítása, melyek segítik a gyerekek 

jobb megismerését, valamint együttes hatásukkal komplexen fejlesztik a 

gyermekek személyiségét és képességeiket. 

 

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043. számú, „Te is közénk tartozol!” projekt 

keretében megvalósuló továbbképzésen bevezetésként Bácskai Márta, a BLUM 

Alapítvány létrehozója elmondta a program indulását, majd Menyhárt Felícia 

ismertette a jelenlegi megvalósulási formákat. Megtudtuk, hogy a SZTE, és a 

franciaországi Alois Alapítvány felnőttkori demencia kutatásának is része a 

program. Hatásméréseket végeznek annak bizonyítására, hogy a művészetekkel 

foglalkozó embereknek kisebb az esélyük az időskori demenciára. Ennek 

neuropszichológiai alapjai vannak, mivel a komplex művészetterápia során sok 

szinapszis kapcsolat alakul ki az agyban, ezáltal nagyobb kognitív tartalékot tud 

képezni egy ember az élete során. Az alapítvány két módszertani könyvet adott 

ki eddig, s terveik szerint a következő évtől már 180 órás képzéssel is fogják 

népszerűsíteni/oktatni módszerüket. 
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A három nap során betekintést nyerhettünk a két színházi életben és 

drámapedagógiában jártas szakember segítségével olyan foglalkozások 

megtartásának a menetébe, melyek segítségével a gyerekek kreativitását, 

képességeiket, érzékenységét lehet fejleszteni. Sok mozgásos, szituációs és 

stratégiai játékot játszottunk, melyek során majdnem minden kreatív műveltségi 

ág, (a zenétől a vizuális, rajzos tevékenységeken át a mozgásos 

tevékenységekig) megjelent a továbbképzésen az adott időkereten belül. 

 

A program, mint a képzés megnevezésében is szerepel, eredetileg óvodás 

korosztálynak lett kifejlesztve, de kicsit átalakítva bizonyos elemei az általunk 

tanított gyermekek számára is hasznosnak bizonyulhatnak. Ezek a foglalkozások 

kiegészíthetik, színesebbé tehetik az iskolai tanórákat. 

Ajánlott szakirodalmak, internetes oldalak: 

 

1. Csáth Géza: Mesék, amelyek rosszul végződnek 

2. Háy János: Völgyhíd 

3. www.drama.hu 

4. DP Magazin oldalán feldolgozható rövid történetek 

5. Játékgyűjtemény magyarázatokkal 

6. Képzők könyve (Te is más vagy, te sem vagy más) 

7. Limit 20 játékleírás 

8. Quoridor játékleírás (Wikipédia) 

Kisújszállás, 2020. október 18. 

 Szőke Ágnes Andrea 

 képzésen résztvevő gyógytestnevelő tanár 
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