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Turulmadár Tehetségműhely
József Attila Irodalmi és Beszédművelő Önképzőkör

A Turulmadár Ifjúsági Iroda 2011 februárjában indította be a József
Attila Irodalmi és Beszédművelő Önképzőkör tevékenységét, az Oktatásért
Közalapítvány támogatásával.
A tevékenységbe összesen 14 fiatal kapcsolódott be, életkoruk 13 és 19
év közötti. A kör tevékenysége heti négy órában zajlott a Turulmadár
Ifjúsági Irodában. A fiatalok irodalmi művekkel ismerkedtek,
beszédtechnikai gyakorlatokat végeztek és nyelvtörő feladatokat oldottak
meg.
Az irodalmi műhely, szeptembertől nyitja meg újra kapuit, minden
irodalmat kedvelő tehetséges fiatal előtt. Mindenkit várunk az újabb
foglalkozásokra!

Első félév vége - József Attila Irodalmi és Beszédművelő
Önképzőkör

2011 júniusában véget értek a sepsiszentgyörgyi Turulmadár
Ifjúsági Iroda József Attila Irodalmi és Beszédművelő Önképzőkörének
tevékenységei. A heti három (irodalmi-önismereti illetve beszédművelő)
tevékenységeken két korcsoportban, összesen 14 tanuló vett részt március
óta,
heti
rendszerességgel.
A Váradi József Általános Iskola, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum illetve
a Székely Mikó Kollégium tanulói jártak lelkesen minden alkalomra.
Az irodalmi-önismereti foglalkozások alkalmával József Attila és
Áprily Lajos költészetével valamint Natascha Kampusch regényével
ismerkedtek meg a résztvevők, a drámajátékok és kreatív csoportjátékok
ölelő karjaiban. A beszédművelő tevékenységek alkalmával megalapítottuk
a József Attila Beszédművelő Kört, mely során részévé váltunk az
Anyanyelvápolók Szövetségének és a Magyar Katolikus Rádióban hallható
Szóról-szóval című műsorba már több megoldást küldtünk el. Azonkívül
Montágh Imre beszédtechnikai gyakorlataival ismerkedtük, amely révén
nem mondhatom, hogy elsajátítottuk a színészi-művészi beszéd
képességét, de azt állíthatom, hogy tanulóink ráismertek beszédünk
másságára, megtanulták értékelni a székely dialektus gyönyörűségét. Ezt a
programot az új tanévben is folytatjuk, remélhetőleg hasonló sikerrel és
több jelentkezővel.
Both Csaba – Attila
tevékenységvezető
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József Attila Irodalmi és Beszédművelő Önképzőkör
Eredmények

•
•
•
•

•

•

köri tevékenységek zajlása heti 4 órában, három hónapon át
14 fiatal bekapcsolódása a kör tevékenységében, három hónapon
keresztül
személyiség és irodalmi készségek fejlődése a bekapcsolódott
fiataloknál
a programban elemzett művek:
o József Attila: Curriculum Vitae
o József Attila: Éjjel
o József Attila: Kései sirató
o Áprily Lajos: Falusi elégia
o Natascha Kampusch: 3096 nap
a programban használt módszerek:
o csoportmunka
o brainstorming
o projekt-módszer
o vetítés
o média felhasználása (film)
o pszichodramatikus elemek: a drámajátékok közben
felmerült érzések, lelki szintek megbeszélése
o vita-módszer
o direkt kommunikáció
o indirekt kommunikáció
beszédművelés eredményei:
o három bejelölt mondat a „Szóról-szóval” c. műsorba.
o Montágh Imre: Tiszta beszéd – beszédtechnikai
gyakorlatok
o nyelvtörők
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Kedves olvasóink!
...egy pár gondolat a résztvevőktől.

Itt, ezek a foglalkozások három hónapja kezdődtek meg. Az
osztálytársaimtól hallottam erről az irodalmi körről. Minden héten egyszer
találkoztunk két órát. Az óra első felében a beszédünket műveltük és a
második órában irodalmi művekkel és szavalással foglalkoztunk. Ezek a
napok által nagyon de nagyon sok tudományt szereztem. Élveztem a
játékokat és a beszélgetéseket, mert nagyon tanulságosak voltak. Nagyon
örülök, hogy gazdagodtam ezekkel a találkozásokkal. Köszönöm
Csabának, hogy elindította ezeket a köröket és hálás vagyok neki.

Timár Kincső
Fogadd beszámolómat az elmúlt három hónap történeteivel. Szerintem az
eltelt idő egy lehetőség volt számomra és a többiek számára is, hogy
ismerkedjünk és egy cseppnyi plusz tudással zárjuk a tanévet. Mindezeken
kívül megismertük a magyar óra másik felét, mint ahogy az iskolában
tanuljuk. A hangulat és a társaság kedélyes, vidám és jó volt. Remélem az
elkövetkezőkben is ilyen remek lesz. Részemről köszönöm, hogy részt
vehettem a foglalkozásokon.
Kolcsár Norbert
Három hónapig jártam egy irodalmi körre. Új emberek megismerése mellett
számos irodalmi és nyelvi ismerettel bővült tudásom. Heti két óra alatt
egymás kiismerésével és tudásunk gyarapításával foglalkoztunk s minden
héten jól esett egymás társaságát élvezni. A foglalkozás koordinátora
meleg szívvel fogadott bennünket s mindig tisztelettudóan viselkedett
mindenkivel.
Jó élményekkel gazdagodtunk, én személy szerint már nagyon várom a
következő tanévet.
Tamás Júlia
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Magyarságunk megőrzése érdekében ebben az elnyomott országban
különböző
irodalmi
köröket
alapítva
megkönnyíti
dolgunkat.
Anyanyelvápoló és drámai játékokat játszva játékosan három hónap alatt
csak úgy belopakodott az agyunkba. Minden órán új tulajdonságokat
ismertünk meg egymásról. Az asztal kinyitva, pontosan tizennégy szék
körberakva. Mi meg figyelve a táblára pillantunk, hátha az segítséget nyújt
nekünk a mondatelemzésben. Csoportvezetőnk bólogat vagy nemet int
fejével mikor közöljük hipotézisünket.
A három hónap szemernyi perc alatt eltelt és most elhagyjuk azt a helyet,
ahol hétfőnként mindig találkozunk. Köszönöm a József Attila Körnek, hogy
tagja lehetek, hiszen sok, jó kellemes percet szerzett nekem.
Czirmai Janka
A József Attila Irodalmi és Beszédművelő Önképzőkör három hónapja
működik szülővárosomban, Sepsiszentgyörgyön.
A barátnőmmel jöttem erre a körre. Eleinte teli félelemmel, de idővel
megbátorodva, örömtől sugárzó arccal látogattunk a kört. Különböző,
érdekes személyiségekkel ismerkedhettünk meg. Sokat szórakoztunk,
közösen sikerült megismerkednünk érdekes, azelőtt nem tanult
fogalmakkal.
Ez a kör sokat nyújtott nekem. Sokat tanultam és nagyon jól éreztem
magam a különlegesen érdekes emberek körében. Nagyon köszönöm
mindezt Both Csaba-Attilának, annak, aki az iskola mellett is fordított ránk
időt, felelősségteljesen készülve, újat mutatva minden körön.
Tankó Andrea
Az elmúlt három hónapról való benyomásaimat keresgélem. Képek
villannak fel a fejemben, melyeket soha nem szeretnék elfelejteni. Fájó
szívvel, élményekkel telve hagyom el ez a családias irodát, amelyben
minden együtt töltött pillanat kincs volt. Az elmúlt három hónapra gondolva,
eszembe jut az összes röhécselés, az összes levegővétel, az ének, a vers
és beszélgetés.
Köszönöm mindezt Csabának a csoport vezetőjének, hogy vezetgetett
minket az irodalom változatos útján. Köszönöm, hogy itt lehettem.
Molnár Helén Tímea
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