
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Pannonhalmi Tagintézménye 
9090 Pannonhalma, Szabadság tér 21.  

Tel.: 06/20-4055-888  
szakszolg.tagint.pannonh@gmail.com 

OM azonosító: 101894 
Székhelyintézmény: 9025 Győr, Márvány u. 4. 

________________________________________________________________________________ 

Regisztráció: 2018. március 2. –ig, szakszolg.tagint. pannonh@gmail.com 
A rendezvényen a szervezők kép-, illetve hangfelvételeket szeretnének készíteni,  

amihez ezúton kérjük a résztvevők hozzájárulását. 

„… azért jó, mert a tied, magad találtad ki…” 
/Kokas Klára/ 

 

Ismerkedés a Pannonhalmi Tagintézmény különleges 
módszereivel 

 
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt  

Az országos szakszolgálati hét alkalmából szervezett 
nyitott szakmai programunkra 

Időpont: 2018. március 7. 
Helyszín: GYMSM Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézménye 

9090. Pannonhalma, Szabadság tér, 21. 

 
Program 

9.00-9.30 
hangolódás – rendezkedés – regisztráció – beszélgetés 

9.30.–10.00 
>Megnyitó< 

Köszöntő, Intézmény bemutatás - Kozma Szabolcs Tagintézmény-vezető  
10. 00–11.00 
I. szekció: 

I. : Zenedráma – Művészetpedagógiai lehetőségek a nevelésben 
II. : Komplex képességfejlesztés társas játékokkal, táblajátékokkal 

11.00–11.30 
Kávészünet és kötetlen beszélgetések 

11-30–12.30 
II. szekció: 

I. : Komplex képességfejlesztés társas játékokkal, táblajátékokkal 
II. : Zenedráma – Művészetpedagógiai lehetőségek a nevelésben 

12.30–13.00 
Reflexiók 

13.00–13.30 
A nap zárása – Kozma Szabolcs, Tagintézmény-vezető 
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Táblajáték 
 

 
„Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, 

ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát.” 
(Sütő András) 

 
 

A játék a gyermek alapvető tanulási formája. A gyermek minél több játékhelyzetben próbálja 
ki magát, annál rugalmasabban alkalmazkodik a problémákhoz felnőtt korára. Ezzel a céllal indította 
el Pedagógiai Szakszolgálatunk a táblajáték foglalkozásokat a Pannonhalmi járás iskoláiban. 

 Immár harmadik éve játszunk a gyerekekkel tanórán kívüli foglalkozásokon. A kezdeti két 
iskola mellett a 2017/18-as tanévben már 5 iskola 6 intézményében táblajátékozhatnak a diákok. 
Kezdetben egyszerű, gyors játékokkal ismerkednek meg, majd ezeket kis idő múlva felváltják a 
bonyolultabb szabályok, a különleges táblák. A már megtanult taktikákat, stratégiákat alkalmazva, 
azokat átgondolva sajátítják el az újabb játékokat. 

A játékok hatására a gyermekek képességei komplexen fejlődnek. A táblajátékokon keresztül 
fejlesztjük a gyermekek problémamegoldó és megfigyelő képességét, logikus gondolkodását. 
Megtanulnak több lépést előre tervezni a győzelem érdekében, s egy-egy problémát több oldalról 
megközelíteni.  

A közös játék alkalmával szociális képességük is fejlődik. Nő az önbizalmuk, önértékelésük. 
Kitartóbbak, türelmesebbek, merészebbek lesznek nemcsak a játékban, hanem az élet minden 
területén. Megtanulnak győztes és vesztes helyzeteket kezelni. Türelmesek, belátóbbak lesznek 
önmagukkal és társaikkal szemben is. Könnyebben teremtenek kapcsolatot egymással és a 
felnőttekkel egyaránt, mivel játékosan gyakorolják az együttműködést, a fegyelmezettséget, az 
udvariasságot és fejlődik az egymás iránt érzett empátiájuk, tiszteletük is. 

A játékban jó együtt lenni, hiszen beszélgetésre, nevetésre is alkalmat ad. A közösség, a 
csoporthoz tartozás élménye pedig ’különlegessé’ teszi a játék pillanatait, melyet felnőtt korára is 
magával visz a gyermek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.citatum.hu/szerzo/Suto_Andras
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Zenedráma 
 

”lásd meg gyermekedben a szellemi ajándékot – adj neki 
biztonságot és szeretetet – hidd el neki a törpét és a 

tündért – rossz szóval, gondolattal ne vétkezz ellene – a 
kommerszet távolítsd el tőle – tudd, hogy ő katarzisra szomjas” 

(Kokas Klára) 
 

A Zenedráma, mint módszer sajátos módon a tapasztaláson jött létre, született meg. Különböző területek, 
szakma, személyiség, problémakör találkozása. Több művészetterápiás módszereket alkalmazva 
tapasztaltuk meg, hogy a zenének, mesének, drámának milyen transzferhatása van a kognitív 
képességekre, a pszichológiai folyamatokra. A Zenedráma lehetőséget ad a tehetség felszínre 
kerülésére is.  
A módszer alappillérei a Kokas pedagógia, a meseterápia és a dráma. A Kokas pedagógia komplex 
esztétikai nevelés is egyben, mivel a zenét nem csak önkifejező mozgások által, hanem a vizualitás 
bármely eszközével is prezentálja. A mese szimbólumokkal dolgozik, olyan dimenziót nyit meg, ahol a 
képzelet, fantázia által működhetünk. A zenét és a mesét többször drámajátékban éljük meg. Ezeket az 
elemeket a foglalkozásokon egymással kombinálva alkalmazzuk, nem didaktikusan szétválasztva. 
A résztvevő észre sem veszi, hogy a foglalkozások alatt képességfejlesztés, személyiségfejlesztés vagy 
éppen tehetséggondozás zajlik. Fontosnak tartjuk a szülők bevonását és aktív részvételét a programba. 
A csoportok összetétele kortól független. A módszer minden korban kitűnően alkalmazható, hiszen a 
zene, a mese és a játék minden korosztály fő tevékenységei közé tartozik, legyen szó akár az ismeretek 
elsajátításáról, akár azok alkalmazásáról, vagy kikapcsolódásról.  
A következő területek azok, melyre ez az indirekt módon való fejlesztés transzferhatással van: 
Önismeretfejlesztés; empátiás készség fejlesztése, beszéd, kommunikáció; figyelem; emlékezet 
gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás; komplex személyiségfejlesztő hatás; érzelmek kifejezése; 
önkontroll; észlelés; játszva tanulás; szabálytudat; szocializációs folyamatok; társas kapcsolatok; 
társadalmi elvárások; nem tudatosuló tendenciák felszínre kerülése; mély önismeret; önmagunk és 
mások elfogadása; önbizalom fejlődése; kreativitás; figyelem tartóssága; szókincs; orientációs 
képességek fejlődése, valamint az életünk minden terét átszövő érzelmi intelligencia fejlesztése. 
A foglalkozások kettős-vezetésűek (gyógypedagógus és pszichológus), mivel a módszer egyaránt hat a 
gyermekek személyiségfejlődésre, érzelmi intelligenciájára. Olyan feszültségek is felszínre kerülhetnek, 
amelyek levezetésére szükséges a pszichológus, és ez indokolttá teszi ezt a gondolkodásmódot. Így a 
két szakember egymás koterapeutája. 
Ez az egyedi művészetpedagógiai eljárás jó lehetőség a gyerekek indirekt fejlesztésére, fejlődésre, ami 
sok szakszolgálatnak nem eszköze.  A zenedráma komplex módon hat saját és a gyermek személyiségre 
és támogató légkört teremt a résztvevő erős és gyenge oldalának fejlesztésére is. Meggyőződésünk hogy 
a Zenedráma újszerűsége, üdesége komoly lehetőséget hordoz magában.   
 

 


