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Színháziskola 

30 órás pedagógus továbbképzés  
(22 kontaktóra, 8 óra e-learning) 

 

Alapítási engedély száma: 12/84/2019 
 

KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA: Nemzeti Művelődési Intézet 
 

KÉPZÉS CÉLJA: 
A Színháziskola – 30 órás pedagógus továbbképzés célja, hogy segítséget nyújtson a résztvevőknek 

abban, hogy hogyan válasszák ki a diákok életkorának, igényeinek és a lehetőségeknek megfelelő 

előadó-művészeti produkciót és azt hogyan dolgozzák fel a diákokkal. A képzés keretében 

tapasztalattal rendelkező drámapedagógus szakemberek adnak módszertani segítséget a látogatásra 

való felkészítésben, majd a megtekintett produkció közös feldolgozására, a tanulók befogadói 

magatartásának fejlesztésére. 
 

KÉPZÉS TEMATIKÁJA: 
Magyarország művelődési színterei; Előadó-művészeti intézményhálózat és működése; Előadó-

művészeti produkció létrehozásának fázisai; Viselkedéskultúra alapjai a különböző előadó-művészeti 

terekben; Előadó-művészeti intézmények és azok programjainak megismerése; Előkészítés, látogatás, 

a befogadói magatartás, az élményfeldolgozás tartalmi és formai elemei.   

 

KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE: 2 kontakt alkalom 6 órában a megyei helyszínen; 8 óra e-learning; és  

2 napos tanulmányi út Lakiteleken vagy Budapesten teljes ellátással és előadóművészeti produkcióval. 

 

A képzés célcsoportjai: pedagógus végzettséggel rendelkezők 

A jelentkezés feltétele: felsőfokú iskolai végzettség, pedagógus szakképzettség 

A képzés díja: térítésmentes, a képzés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott  

Képzés indítása: Minden megyében több csoportban 2020. március 01-től. 

A csoportokat és a képzés időpontokat lásd az online jelentkezési felületen 2020. február 15-től. 

 

Tanúsítvány megszerzésének követelménye: A képzés résztvevőjének a képzés során két online 

tesztet kell eredményesen kitöltenie, majd a képzés végeztével min. 5 oldalas esszé jellegű 

záródolgozatot készíteni. Ebben az otthoni munka keretében elkészített záró dolgozatban be kell 

mutatni, hogy mit és hogyan kíván tenni annak érdekében, hogy iskolájának minden egyes tanulója 

legalább évente egyszer eljusson egy, a tanuló életkorának, kulturális befogadóképességének, 

érdeklődésének megfelelő olyan előadóművészeti intézménybe, ahol színvonalas előadással 

találkozhat, pozitív élményeket szerezhet és megszeretheti az előadóművészeti helyszíneket és 

produkciókat. 
 

A képzés min. 20 fős csoportokkal indul! 

A képzéssel kapcsolatos bővebb információ: 

szinhaziskola@nmi.hu 

http://www.kozossegimuvelodes.hu/

