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BEKOSzONTd

Kezdaben, amikor mdg Magyarorszdgon drdmapedagdgia nem ldtezett, volt a SZINLAP. Az amadr szfn-
jdtszfik ds a rendezdk- kitzttit terjedt.- Megjeleni evente ndgyszer. Es dlt kdt 6vet. Aztdn EVXdttWUen szd-
moltak be a szerkesztdk; mi emiftdsre mditd tartdnt a sztnjdtsz6k Mzatdjdn. ez EVXOT'|WOen mdr a drd-
mapedag6gidr6l is olvashatott az 6rdekl6d6. Hdrom alkalommal, nern tiibbsziir. Majd a SZIf,t-XEp, a Kdz-
nevel4s melldklete csurgatott minket drintd hht, beszdmol6t olykor-olykor. Ezt kiegdsztten^df, kapta kdzh a
LEVELET majd az UJ MASZKOT az olvas6, Ingy le ne maradjon a drdmapedagdgiai ds sztnjdtszd ese-
rndnvekrdl.
Es most itt a DPM, a drdmapedag6giai 6s gyermekszfnjdtsz6 magazin.
Az rtj bekezddst, kedves olvasd nenrcsak az teszi indokolttd, hogy rtj gondolat keresi frdsos formdjdt, lw-
nem hogy olyan, az eddigiektdl merfiben eltdrd periddikdt forgathat a szakmabCli, amilyet eleddig hidba pr6-
bdlt volna, ldvdn hogy ehhez hasonl6 ndlunk mdg el nem hagyta a nyomddt, 6s nekiink ezt van szererrcsdnk
,ifelvezetni". Filggalen ds iindll6 szakmai orgdrutm birtokosa lehet a drdmapedag6gia, a reformpedagdgia,
a gyermeksztnjdtszds irdnt drdeklddd pedag6gus, olyan olvas6 aki maga alakfthatja a lapot, olyan el6fize-
t6, aki teletrlntja a lapot, olyan terjesztil, aki szerkesztheti a lapot.
Irjuk egyiltt, terjesszilk egyiltt! - ez volt olvashat6 rruir a DPM-et beharangoz6 sz6r6lapon is. Es ez; a Ma-
gyar Drdmapedag6giai Tdrsasdg lapja. Ilyen sem tiirtdnt mdg; kdzgyillds hatdrozott, mifdle legyen a pe-
riodika profilja, ki feleljen drte, hogy drusftsdk ds mennyidrt, hogy annak rnagazin jellege legyen, tortol-
mazzon tud6s{tdst, interjrtt ds dletkdpet, legyen benne mddszer-leirds, kdnyvistnertetds 6s ktizdrzet-riigzttd rii-
vidpr6za, tudhassa az olvas6 mi tdrtdnik kiilfdlddn ds itthon, s adassdk hely jdtdkleirdsnak is, elemzdsnek
ls.
Hogy milyenre sikeredik, az idd diinti el meg az olvas6. Az olvas6, aki tr6ja is meg terjesztfje is a lapnak.
Mindazondltal fdlve 6s fdltve bocstitja rttjdra a DPM-et a drdrnapedag6giai ds gyermekszfnjdtszi mago-
zint, a MAGAZINT a

Szerkeszt6

Magyar Dr6mapedagogiai T6rsaaig levele a miivelcid6si miniszterhez.

Kedves Miniszter (lr!

A szem6lyis6gk6zpontf drrimapedag6giai m6dszer husz 6ve kezdett gy<ikeret ereszteni hazinkban. Mriveldi
m6ra egyesiiletbe t6m6riiltek, jelentcis magyar nyelvii szakirodalmat hoztak l6tre, forditisokb6l, kis6rletek le-
ir6s6b6l, s m6jus v6g6re megjelentetik elsti szaklapjukat is. A dr6mapedagogia n6pszenis&l6s6vel oktalisi de-
valv6ci6 jelei is jelentkemek, a szak6pzetts6grril ugranis ma senki nem ad ki bizonyit6 6rt6kri okiratot.

Arra k6rjiik tisztelettel Miniszter Urat, teg;re lehetciv6, hogy a dr6mapedagogiai szakk6pzetts6g szah6gzett-
s6get is jelentsen, misk6nt, tegye lehetriv6, hogy a dr6mapedagogia mint pedagogiai m6dszer 6s szakt6rgy be-
keriiljiin a miivelcil6si ilgazati szakk6pz6si jegrz6kbe.

Mire jogosithat a dr6mapedagogiai szalv6gzetts6g? Mindenekekitt arra, hogy a v6gzetts6get megszerzf dr6-
matanir alkalmazza a tingyit m6dszerk6nt tanit6si 6riikon 6s m6s k6z6ss6gi dsszejdveteleken, 6vod6t6l a k6-
z6piskol6ig, tant6rgrak keret6ben 6s 6niill6 drdmaj6t6k 6r6n, tanintflzetbn, miivelcil6si kdzoss6gben egyar6nt.

A drimapedagogiai szakv6gzetts6g jogosiwinyt adhat arra is, hogy birtokosa tanithassa a dr6mapedagogr-
6t felncitt pedagogusok 6s n6pmiivel6k k6r6ben tovilbbkfipzlsi kurzusokon valamint nevel6k6pz6 f6iskol6kon 6s
egyetemeken. @z ut6bbi c6l el6r6s66rt minden bizonnyal tdbblet elm6leti 6s gyakorlati ismeretek bizonyit6sira
lesz sziiks6g.)

A vegzetts6g megszerz6s6hez sziiks6ges szakismeretek (szakirodalom) rendelkez6sre 6llnak. Dr6mapedagG
giai tanterv is k6sztilt mir, nyomtat6sban is ismeretes. (Gabnai Katalin alkotta.) Speciilis tanterv ugyancsak
rendelkez6sre 6ll f<iiskol6k, gy6grpedagogiai iskol6* r6sz6re is.)

A dr6mapedagogia alkalmazisa most sztlet6 vil6gunkban igencsak fontos lehet, partneri l6tez6se szoktat-
ja a tan6rt 6s a di6kot, a demokriciival 6lni tud6sra. A hitrinyos helyzetiiekn6l segit a konfliktusok oldisi-
ban, kreativit6st fejleszt6 tr6ningjeivel viszont mincis6get tud homi.

Kedves Miniszter Ur! A szakk6pz6si jegyz6kbe t6rt6nri felv6teltcil azt rem6ljiik, hogy a m6dszer 6s szak-
t6rgy polgirjogot nyer iskoldinkban, aziital, hogy a Miniszt6rium az oktatisi int6zm6nyek tudomilsi4ra hozza
ebbeli d6nt6set. Rem6lhet<i, hogy ilym6don bekeriil a dri4mapedagogia a rendszeres pedagogiai k6pz6s, tov6bb.
k6pz6s programj6ba.

Azt k6rjiik tisztelettel, hogr bizass6k meg a Maryar Drimapedag6giai Tdrsasig mint e t6ma szakembereit
9a86ba ryiijt6 szentezet a vizsgaanyag kidolgozasival 6s a vizsgintatils megszervezflsilvel. Tekintse Miniszter
Ur tirsasigunkat e t6makdrben konzult6l6 partner6nek.

Kedvezci ddntdset vfuja tisztelettel:

Budapest, 1991. 6prilis 23.

Debreczeni Tibor
eln6k
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