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Rusz
Csilla Mária

1967. december 14-én született Gyergyószentmiklóson. 1986-ban végezte el a Székelyudvarhelyi Pedagógiai Líceumot. Egymást követően tette le a véglegesítő vizsgát, majd
szerezte meg a II. és I. tanári fokozatot. 1995-ben elvégezte a Bukaresti Waldorf Intézet egyéves nappali, alternatív képzését. 1996-tól kezdve 2001-ig a Magyar Drámapedagógiai Társaság által szervezett képzések, mesterképzések hallgatója, később állandóan felkért előadója. 2003-ban, befejezve a Bukaresti Romarketing továbbképzést, drámapedagógia-képzővé
vált. 2013–2016 között elvégezte a Nagyváradi Egyetemen az óvó- és tanítóképzői szakot.
Tanítói tevékenységét 1986-ban a csíkszeredai 11-es Számú Általános Iskolában
kezdte. Alapító tagja volt a forradalom után a csíkszeredai József Attila Általános Iskolának. 1990-től a nagyváradi 14-es Számú Általános Iskolában tanított, 2010-től napjainkig
a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskolában tanító. 1996-ban megalapította a Tanítók
Klubját, mely a későbbi Nagyváradi Drámaműhellyé alakult. Azóta is évente számtalan
különböző képzésnek, konferenciának, műhelybeszélgetésnek szervezője, előadója. 1998-tól
a Nagyváradi Országos Drámanapok elindítója, főszervezője, szakmai vezetője, önkéntes
pedagógustársaival együtt.
Kutatási területe a drámapedagógia (A drámapedagógia bevezetése a hagyományos
oktatási rendszerbe; Szülői értekezletek szervezése drámás eszközökkel; Drámapedagógia
az iskolában.
Társszerzője a Drámapedagógia mint választott tantárgy programjának).
Szakmai cikkeket írt folyóiratokba és napilapokba: a Magiszter, Közoktatás, Dráma
pedagógiai Magazin, Tanítók Lapja, Keresztény Szó, Magyar Közoktatás, Iskolai Évkönyv
(Szacsvay Imre Általános Iskola), Bihari Napló, Reggeli Újság, Hargita Népe, Bihar Megyei
Pedagógusok Háza kiadványai, Drámapedagógiai Magazin. Többtucatnyi magyarországi
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és romániai írott és elektronikus sajtóorgánumban hivatkoznak folyamatosan képzéseire,
előadásaira és iskolateremtő pedagógiai gyakorlatára.
2010-től évente megméretteti színjátszó csoportját a magyarországi szervezésű We
öres Sándor Országos Fesztiválon, melyen eddig csak Arany minősítést kaptak előadásai
(9 alkalommal). Évente több továbbképzést tart határon innen és túl, neve ismert szakmai
közösségekben, szakdolgozatokban, cikkekben hivatkoznak rá. A csíkszeredai Boszorka
Egyesület és a Nagyváradi Drámaműhely bábcsoport két előadásának rendezője.
Pedagógiai gyakorlatot vezet 20 éve a Partiumi Egyetem tanítóképző kara hallgatóinak. A Bihar Megyei Tanfelügyelőség módszertanosa, pedagógiai körfelelős. Tanítványai
dobogós helyen vannak mind matematikai, anyanyelvi, mind előadóművészeti versenyeken.
Az RMPSZ Bihar megyei elnökségének és a Magyar Drámapedagógiai Társaságnak tagja.
2007-ben Gheorghe Lazar-díjat kapott, 2015-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága által felajánlott különdíjat a határon túli magyar
nyelvű gyermekszínjátszásért és a drámapedagógia terjesztéséért. 2018-ban az RMPSZ
országos elnökétől a 20. Drámanapok alkalmából, a szakmai igényességgel megszervezett
rendezvényeik, valamint az önkéntes, elkötelezett tevékenységük elismeréseként a Nagyváradi Drámaműhelynek kiállított díszoklevelét vette át.
,,Annyifélék a gyermekek, annyiféle környezetből jönnek, annyiféle helyi sajátossággal kell
megküzdeniük az iskolákban, hogy elképzelhetetlen ezekre a kihívásokra mindenütt ugyanolyan
módszerekkel, pedagógusi attitűdökkel megoldást kínálni. Szakmaiatlannak tartom azt az elképzelést, hogy egy vagy két módszer «csodabalzsamként» megoldást adhat az oktatás-nevelés
számtalan problémájára. De amiben hiszünk, amit kipróbáltunk, s ami a kezünkben működik,
azt nem szabad elengedni. A drámapedagógia nekem csodaszer, de nem minden pedagógus kezében
működik.” – vallja Rusz Csilla Mária.

a nagyváradi drámaműhely nevében
bárdi márta

