LEARNING CIRCLE C.P.
PSYCHODRAMA
door Edith Wegman
'Schoolvan RenéeOudijk' en ik, Edith,
kom uit de 'Schoolvan Nand Cuvelier'.
Er is geenevenwichtigeverdelingvan
'scholen';ik mis nog weleenseen maatje
zijn er niet
uit Gent,maarde discussies
minderom. Wantjuist de gelijkgestemde
behoefteom veel over psychodramavan
elkaarte leren (en het examente halen)
over methodieen de meningsverschillen
ken en attitude makenhet wel zercrde
moeitewaard!
Wij hebbenhet bijvoorbeeldover de
manierenvan'ontrollen',
verschillende
over rol en attitudevan de director, over
het verschiltusseninteractiedramaen
psychodrama,over het feit of de protagonistin de sharingmag meepratenof
niet, over het belangvan lichaamstaalen
het duidelijkeverschil tusseneen psychoen eenpsychodramaspeldramatherapeut
leider.
Ik ben altijd erg blij met de wijze lessen
van Nand, die mij veel vertrouwengaf,
onderanderedoor de uitspraak: "Je kan
het nietgauwfout doen!".
Wat niet wegneemtdat ik nog een lange
weg van wijsheid te gaanheb, maar het
is wel zeerleuk om dat te delen met die
andereeigenwijzemensenen'scholen'.
Ik raadiedereen,diehazrlzijn hart verpandheeft aandezewonderschonemethodieken er veel tijd in wil stoppen,de
volgendel-earningCircle te volgen!
leert mij mijn dromenen
Psychodrama
dadente herkennenen erkennen,mijn
angstente bezwerenen de magieaan den
lijve te ervaren.
Doe daar maaÍ eensexamenin!

In septemberen okÍober 1997zullen zes
mensenvan drie verschillendeopleidingen een theoretischen eenpralitisch
examendoen voor het diplomaCertified
PractionerPsychodrama.Het niveauvan
dit examenis gelijk aanhet examenzoals
dat in Amerika, in Australieen in de
landenis ontwikkelden
Scandinavische
voldoet daarmeeaande eisenvan de
Nordic Board en de AmericanBoard of
Examens.De voorbereidingvoor dit
examengebeurtdoor middel van een
Learning Circle.
Deze Lrarning Circle is een samenwerkingsprojectvan drie nederlandstalige
te wePsychodrama-opleidingsinstituten
ten:
Centrefor PsychodramaEducation,met
als hoofdopleidermevrouwDr. A.B.P.
Salome-Finkelstein;
onder
de Schoolvoor Psychodrama
leiding van mevrouwR. Oudijk, en de
Relatiestudioonder leiding van Dr. F.
Cuvelier.
De Learning Circle is eenleergangvan
examenbijeenkomsten,
zesdriedaagse
en
intervisie
literatuurstudie,
training,
verslaglegging.
Elke bijeenkomstheefteen anderthema
wat weer overeenkomtmet de thema's
Deze 'internatiovan de examenvragen.
filosonalethema's'zijn: geschiedenis,
fie, methodiek,sociometrie/communien verwante
catieleer,ethiekonderzoek
gebieden.
De eerstekarning Circle is gestartin
maart 1996. We starttenmet zevenmensen, helaasis er eenafgevallen,dus nu
moetenwe het met drie vrouwenen drie
mannenzien te klaren. Hannah,Adwi en
Mark komen uit de 'Schoolvan Adeline
Salome',PeterJohnen Aris uit de
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