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Osloi utunk tanulmányi részét a Window to the World című konferencián kezdtük. Ez egy 

három napos konferencia volt változatos témákkal, melyek közül többet tudok majd 

hasznosítani későbbi tanulmányaim során. 

Az első—számomra fontos—előadás a Kultúra, és annak dimenziói címet viselte, amin 

megtudhattuk, hogy a különböző kultúrákból származó emberek milyen viselkedésbeli, 

életvitelbeli, identitásbeli stb. különbségeket hordozhatnak, valamint felhívta az előadó a 

figyelmet a másság tolerálására. 

Fontos volt még számomra Novák Géza Máté előadása is, mely a kisgyermekekkel játszható 

drámajátékokról szólt. Fontos ismereteket adott át, valamint érdekes volt megfigyelni a helyi 

emberek reakcióit is. Nekik a legtöbb minden újdonságként hatott. 

A harmadik előadás talán a csoportból nekem volt leginkább fontos. Itt egy új 

képzőművészeti látásmódot tanulhattam meg, amit fel tudok majd használni, mint végzett rajz 

műveltségterületes tanítónő. Egymás arcát kellet lerajzolni, majd két dimenzióból három 

dimenzióban megkonstruálni drótból. 

A második héten kezdődött el a külön számunkra összeállított program. 

Játszás maszkokkal (Acting with masks) címet viselt az az óra, amit tartott nekünk egy helyi 

drámatanár. Itt azonban nagyon sajnáltam, hogy nem gyakorlati, hanem elméleti órán vettünk 

részt, így nem tudtunk igazán belelátni a módszerekbe. 

Sikerült betekintést nyernünk a norvég művészet egyes területeibe: láttunk balettet az újonnan 

épült operában, számos képet megtekintettünk a Nemzeti Galériában—köztük Munch öt képét 

is—, megismerkedhettünk az ország építészeti sajátosságaival, valamint a szobrászat terén 

nyújtott teljesítményével. 

A második hét közepén részünk volt egy fergeteges dobórában, amit a helyi ének szakos 

halgatókkal együtt élvezhettünk. Öt órán keresztül rengeteget doboltunk, sokat tanultunk. 

Norvégiában—ahogy azt láthattuk az óvodákban—nagy hangsúlyt fektetnek a dobolós 

foglalkozásokra, ami fejleszti a gyerekek ritmusérzékét és zenei képességeit. Jó lenne 

alkalmazni itthon is. 

Amint említettem, jártunk óvodákban, ahol megtudtuk, hogy a doboláson kívül nagy 

szeretettel alkalmazzák a drámapedagógiát is, mint olyan módszert, amivel sok oldalról tudják 

fejleszteni a gyerekeket. Sajnos ennek ellenére Norvégia nem emelkedik ki a drámapedagógia 

terén, ami talán azért is lehet, mert az óvodai jó kezdés után iskolában nem folytatják a 

drámapedagógia alkalmazását. 

A szervezett programokon szerzett tapasztalatok mellett sikerült betekintést nyernünk a 

norvégok életébe is. Fontos megemlíteni, hogy milyen nagy hangsúlyt fektetnek az ott élő 

emberek a sportra és a természetjárásra. Érdemes lenne ránevelni a hazai gyerekeket is erre az 

életvitelre, hiszen a mozgás fontossága mellett megtanulnák jobban tisztelni és védeni a 

környezetüket. 



A második és harmadik héten Kozák Katival—kint élő magyar drámatanár—több alkalommal 

volt dráma óránk. Ezeken az alkalmakon készültünk fel a három hetet lazáró bemautató 

előadásunkra, ami nagyon tetszett a közönségnek. A közös drámaórák során megtudtuk azt is, 

hogy sokban különbözünk a norvég fiataloktól. Konkrétabban, míg mi általában a tartalomra 

fektetjük a hangsúlyt, addig a norvégok inkább a formára. De különbség az is, hogy mi 

felszabadultabban tudunk színészkedni, szerepeket vállalni—Kati véleménye szerint. 

Ez a három hét rengeteg élménnyel és tapasztalattal szogált nekem, és úgy láttam, hogy a 

csoport többi tagjának is. Örülök, hogy részem lehetett benne, és ezzel is felkészültebb tanító 

és drámapedagógus válhat belőlem. 


