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A) Bevezető 

A báb- és színművészeti ág kiegészítő Útmutatójának célja az alapfokú művészetoktatásban tanító 

gyakorló pedagógusok, az intézményvezetők, a minősítési szakértők tájékoztatása egyrészt a közoktatás 

részét képező, térítési díjért igénybe vehető alapfokú művészetoktatás sajátosságairól, másrészt a dráma, 

a színjáték, a bábjáték tanításának az általános Útmutatóban foglaltaktól eltérő speciális sajátosságairól, 

valamint a területen dolgozók segítése a portfólió elkészítésében.  

A kiegészítő Útmutatóban foglalt elméleti (elemzések, értelmezések és magyarázatok) és gyakorlati 

(sablonok, minták, szempontrendszerek, példák) leírások támogatni kívánják a művészpedagógusokat 

és a pedagógusminősítési szakértőket a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben. 

A báb- és színművészet művészeti ág kiegészítő Útmutatójában a portfólió készítői segítséget kapnak az 

általános Útmutató alapfokú művészetoktatásra és a művészeti ágra jellemző, speciális értelmezéséhez. 

Az Útmutató olyan sablonokat és mintákat tartalmaz, amelyek a gyakorlati tapasztalatokból indulnak 

ki, és figyelembe veszik a művészeti ág sajátosságait és szükségleteit. A szabadon választott 

dokumentumok listája példákat és ajánlásokat tartalmaz, amelyeknek elsődleges célja a 

gondolatébresztő, ötletadó segítségnyújtás. A példaként felsorolt dokumentumok egyrészt az általános 

Útmutató által javasolt szabadon választható dokumentumok szakspecifikus értelmezése és adaptálása, 

másrészt olyan fontosnak ítélt lehetőségek, amelyek a művészeti ágra jellemzőek, a szín- és 

bábművészet, valamint a dráma- és színjáték tanításához szorosan kapcsolódnak, attól 

elválaszthatatlanok. A drámajáték- és színjátéktanítás lényeges eleme az alkotó folyamat, a színpadi 

megmutatkozás. Ezért a művésztanári portfólióban a rendszeres órai munka, a foglalkozások leírása 

mellett elengedhetetlenül szükséges az alkotó folyamat, a színpadi munka, a produkciókészítés 

bemutatása is, amelyre egyrészt az önálló alkotói, művészeti tevékenységet bemutató dokumentumban, 

másrészt szabadon választott dokumentumként van lehetőség. 

A kompetenciák elemzése és értelmezése az általános pedagógiai gyakorlat mellett a dráma- és 

színjáték, a bábművészet speciális szakmai sajátosságait írja le. Az indikátorok az általános pedagógiai 

és művészeti-szakmai követelményeket a gyakorlat szintjén fogalmazzák meg. Az egyes indikátorok az 

átfogó kompetenciákat elemekre bontják, értelmezik és példákat adnak gyakorlati megvalósulásukra 

mind a portfólió dokumentumaiban, mind az óralátogatások tapasztalataiban. 

A kiegészítő Útmutató csak a művészeti ágra speciálisan jellemző sajátosságokat és értelmezéseket 

tartalmazza. Így a portfólió elkészítésekor és a szakmai minősítéskor az általános és a kiegészítő 

Útmutatót egyszerre javasolt használni. Az Útmutató a kötelező elemeken kívül javaslatokat tartalmaz, 

amelyek segítséget nyújtanak, ötletet adnak. Ügyelni kell azonban arra, hogy a portfólió tükrözze a 

portfólió készítőjének személyiségét és a szakmai munka egészét bemutassa. Ezért az Útmutató 

ajánlásait érdemes adaptálni és szükség szerint kiegészíteni a szakmai munkát bemutató új, az 

Útmutatóban példaként nem szereplő dokumentumokkal. A köznevelési rendszer különböző területein, 

illetve más művészeti területen dolgozó pedagógusok az Útmutató kiegészítéseit saját döntésük alapján 

segítségként felhasználhatják, a drámapedagógusok pedig meríthetnek más tantárgyak és művészeti 

ágak kiegészítő Útmutatójából.  

A kiegészítő Útmutatóban található dokumentumsablonok és -minták nem kötelezőek!  

Azoktól el lehet térni, mindenki a saját elképzelése szerint formálhatja, alakíthatja, hogy valóban 

sajátjának érezze azokat. Olyan dokumentumminta kialakítását javasoljuk, amely hasznos, a mindennapi 
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munkát segíti, valamint a pedagóguskompetenciák tudatos fejlesztését szolgálja. A tervezés 

dokumentumait a reflexió teszi élővé és hitelessé, amely folyamatos önfejlesztést eredményez, ezért 

nagy a jelentősége. 

 A kiegészítő Útmutató dokumentumai a megváltozott tanulás- és tudásfelfogás új szemléletmódját 

tükrözik, amely tanulóorientált, a képességfejlesztést, az önálló ismeretszerzést és a tapasztalati tanulást 

helyezi előtérbe, az aktív befogadói tevékenységre épít, élményt és sikert, pozitív minőségváltozást 

eredményez, továbbá fejleszti az érzelmi intelligenciát és a társas együttműködést.  
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B) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak 

alátámasztására, hogy a pedagógus elérte az egyes 

kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? 
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1.) Az e-portfólió tartalmi elemei 

Eredetiségnyilatkozat 

1. Szakmai önéletrajz1. 

2. A nevelő-oktató munka alap- és szabadon választható dokumentumai. 

3. A pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai2. 

4. Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai3. 

5. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. 

6. A szakmai életút értékelése 

E dokumentumok közül nem kerül értékelésre, csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai 

önéletrajz és a munkahely bemutatása. A többi dokumentum képezi az e-portfólió kompetenciaalapú 

értékelésének alapját. 

 

Az alábbi két táblázat közül az elsőben az alapdokumentumokat soroljuk fel, a másodikban példák 

találhatók szabadon választható dokumentumokra. A pedagógusi munka komplexitásából következik, 

hogy egy-egy dokumentum több kompetencia megfelelő szintjének elérését is bizonyíthatja. Ezt a 

táblázat utolsó oszlopában próbáltuk érzékeltetni. A dokumentumok feltöltése során jelezni kell, hogy 

mely kompetenciák alátámasztására szolgál a pedagógus megítélése szerint egy adott dokumentum. A 

szabadon választható dokumentumok csak példák, a pedagógus más dokumentumokat is feltölthet 

kompetenciái alátámasztására. A táblázatok harmadik oszlopában található számok a 

pedagóguskompetenciákra utalnak.  

 

                                                                 
1 A szakmai önéletrajz kitöltéséhez az e-portfólió feltöltőfelületén található űrlap. 

2 Ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatban várhatók el. 

3 Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületek – pl. alapfokú művészeti nevelés – esetén relevánsak. 
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Alapdokumentumok Mely kompetenciák alátámasztására szolgálhat leginkább? 

Csoportprofil, tanulási-tanítási egység/téma terve, tanítási órák/foglalkozások tervezete4  

 Csoportprofil 
1, 2, 4, 3 

 Tanulási-tanítási egység(ek)/témá(k) tervei 

 6 tanítási óra/foglalkozás terve 

 Reflexiók 

Megjegyzések: 

6 órás tanulási-tanítási egység esetén 1 tematikus terv és 1 csoportprofil szükséges. 6 

óránál rövidebb egység esetén 2 foglalkozásterv és a feldolgozásban részt vevő csoportok 

számától függően 1 vagy 2 csoportprofil szükséges. 6 óránál hosszabb egység esetén a 

teljes tematikus egység tervezete és 6, a pedagógus által kiválasztott óra-/foglalkozásterv 

szükséges. A tematikus tervhez, valamint órákhoz/foglalkozásokhoz rövid, tömör 

reflexiók szükségesek, az egység lezárása után átfogó elemzés-értékelés javasolt. 

 

Hospitálási napló  

A pedagógus óra-/foglalkozáslátogatásának 1 db hospitálási naplója a hospitálás 

tanulságait rögzítő reflexióval.  

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

Esetleírás  

Esetleírás: pedagógiai problémák megoldásának leírása, dokumentálása reflexióval. 7, 4, 5 

 

                                                                 
4 Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. Ha a pedagógus kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található 

tervek alapján dolgozik, akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag, egyébként plágiumnak minősül. 
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Példák szabadon választható dokumentumokra 
A feltöltendő dokumentumok 

és terjedelmük 

Melyik kompetenciák 

alátámasztására 

szolgálhat leginkább? 

Féléves ütemterv, foglalkozásterv  

Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör, verseny-

előkészítés, hátránykompenzáció, tehetséggondozás stb.) féléves ütemterve, min. 2 

foglalkozás terve a csoport profiljával együtt; megvalósításának dokumentumai. 

Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése. 

Csoportprofil 

Tervek és a felhasznált tananyag - 

max. 2 dokumentum (tanulói 

munka) 

Reflexiók 

4, 5, 1, 2, 3, 6 

Saját fejlesztésű tananyag bemutatása, értékelése, pl. saját forgatókönyv, adaptálás, 

dramatizálás, komplex tanítási drámafoglalkozás, saját fejlesztésű 

játék-/gyakorlatgyűjtemény, klasszikus/ismert játékok, gyakorlatok adaptálása, 

továbbfejlesztése; saját szöveggyűjtemény, dalgyűjtemény, zenetár (foglalkozásokon 

használt zenék funkcióleírással és indoklással). 

Dokumentum: max. 2 db 

(bemutatás) 

Reflexió (értékelés) 

1, 2, 3, 8 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és a tanterv programjára, valamint az 

intézmény pedagógiai programjára épülő éves tanmenet bemutatása egy adott csoporthoz, 

tantárgyhoz kapcsolódva. A tanórák felosztása témakörönként, a főbb fejlesztési feladatok, 

a fejlesztendő készségek és képességek, kapcsolódó témák megjelölésével. 

Tanmenet: max. 10 oldal 

 

Reflexió (értékelés): max. 2 oldal  

4, 2, 3, 6, 8  

 

Saját fejlesztésű tanterv Dokumentum: kb. 10 oldal  

Reflexió (értékelés): max. 2 oldal 

1, 2, 3, 8 

Projektterv és megvalósításának dokumentumai, értékelése. 

Tananyaghoz kapcsolódó példa: a színpadra állítás folyamata, próbafolyamat, előadás 

készítése, témák (mese, monda, irodalmi mű, alkotások, zeneművek) feldolgozása 

dramatikus eszközökkel, szerkesztett játék létrehozása (Weöres-versek gyűjtése, 

szelektálása, feldolgozása dramatikus eszközökkel, állókép, hangulatimprovizáció, kép 

készítése a versről, vizualizáció, hangjáték, etűd, válogatás, szerkesztés, jelmez-kellék, 

próba, bemutatás)  

Terv és reflexiók  

Dokumentumok, pl. tanulói 

munkák: max. 2 db 

2, 1, 3, 4, 5, 7, 8 
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Ünnephez kapcsolódó példa: március 15-ei műsor színpadra állítása: anyaggyűjtés (versek, 

krónikák, leírások, dalok, újsághírek), szerkesztés, forgatókönyv, szereposztás, próba, 

kellék-díszlet, előadás. 

A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása az alapdokumentumok között bemutatott 

tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján.  

Reflexió  3, 1, 4 

A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. félév vagy év végén. Az értékekés 

szempontjai, az eljárás leírása. 

Az eljárás és a szempontok leírása 

Max. 3 tanulói értékelés csatolása 

(anonim!)  

6, 4 ,3, 7 

A tanulói ön- és társértékelés alkalmazásának bemutatása példák segítségével. Az eljárás 

értékelése.  

Bemutatás és reflexió (értékelés) 6, 4, 5, 3, 7, 8 

Szociometria készítése, az eredmények elemzése. 

Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása, cselekvési terv.  

Dokumentum (kérdőív, az adatok 

ismertetése, elemzése) 

Reflexió 

5, 4, 8 

Csoportprofil. 

Csoportvezetői munkaterv. 

A munkaterv megvalósításának dokumentumai. 

Reflexió: a tanulságok levonása. 

Csoportprofil 

Munkaterv 

Dokumentumok: max. 3 db 

Reflexió 

5, 4, 8 

Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása. 

Reflexió: a szabályrendszer születésének bemutatása, elemzése, a tanulságok.  

Dokumentum 

Reflexió  

5, 7, 8 

Egy tanuló egyéni fejlesztési terve a tanuló profiljával együtt, valamint a fejlesztés során 

elért eredmények dokumentálása, a tanulói munkák és az elért eredmények (pl. 

tehetséggondozás, versenyfelkészítés). 

Tanulói profil  

Terv: max. 6 alkalomra 

Tanulói munkák (max. 2 db) 

Reflexió 

Csatolható dokumentáció: a tanuló 

fejlesztésébe bevont más 

személlyel, szervezettel való 

4, 1, 2, 3, 6, 7, 8 
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együttműködés (nevelési 

tanácsadó, tehetségsegítő 

szervezet, szülők stb.) 

Személyiségfejlesztő, közösségépítő (csapatépítő) tréning terve, megvalósítása, értékelése. Terv és reflexiók 

Dokumentumok 

3, 4, 1, 2, 8 

Intézményi szintű szakmai rendezvény, pl. háziverseny, témanap, workshop rövid leírása, 

dokumentálása, az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. 

1 rendezvény leírása és a saját 

szerep bemutatása reflexiókkal 

Dokumentumok: max. 2 db 

7, 1, 3 

Tanórán kívüli szakmai és közösségi program, diákrendezvény (pl. kirándulás, iskolai 

ünnepség, hagyományőrzés, színházlátogatás, múzeumlátogatás, diákcsereprogram, 

fesztivál stb.) összefoglaló leírása, a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl. képek, 

tanulói beszámolók, rajzok stb.). 

Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásának, a megvalósítás során a kollégákkal, 

a külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása, értékelése.  

1 rendezvény összefoglaló leírása  

Dokumentálás: szükség szerint 

Reflexió 

5, 1, 2, 3, 7 

A versenyeredmények bemutatása, értékelése. (Országos Drámajáték-Színjáték Verseny, 

színjátszó fesztiválok, pl. Országos Diákszínjátszó Találkozó, Weöres Sándor Országos 

Gyermekszínjátszó Találkozó, idegen nyelvű színjátszó versenyek, vers- és prózamondó 

verseny, Kazinczy Ferenc szép magyar beszéd verseny stb.) 

Dokumentum: max. 2 oldal 

(bemutatás), oklevelek, 

elismerések 

Reflexió (értékelés): kb. 1-2 oldal 

1, 2, 6, 7, 8 

Részvétel az intézményben folyó innovációban, pályázatokon.  Leírás, reflexiók és 

dokumentumok 

7, 8, bármely 

kompetencia 

Az iskolai szakmai munkaközösség munkájához kapcsolódó önértékelés (a 

munkaközösségben betöltött szerepről szóló reflexió).  

Bemutatás: max. 1 oldal 

Reflexió (értékelés): kb. 1 oldal  

6, 4, 5, 3, 7, 8  

Saját jó gyakorlatok, innovációk bemutatása, pl.: ismert mesét, mondát, mitológiai, bibliai 

történetet feldolgozó komplex óraterv, versfeldolgozási metódus, szerkesztett játék 

összeállítása, különböző szempont alapján válogatott és felépítet bevált gyakorlatsor (pl. 

bizalomjátékok, érzékelő gyakorlatok), dramatizálási folyamat, színpadra állítási metódus, 

a színpadi jelenlét fejlesztésének bevált eszközei, improvizációt fejlesztő gyakorlatsor. 

Bemutatás reflexiókkal 1, 3, 4, 8  
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A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak és jónak tartott 

nyomtatott források, linkgyűjtemény rövid értékeléssel, ajánlással. 

 1, 8 

A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk, könyv rövid ismertetetése és 

reflexiók. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/cikket?)  

 1, 8 

Szakmai publikációk, írások, kutatásban való részvétel, tankönyvírás stb. bemutatása, 

értékelése. 

A tevékenység bemutatása és 

mellékletek 

8, 1, 7, bármely 

kompetencia  

Tanárképzésben való részvétel: hospitálók fogadása, irányítása és értékelése – eljárás, 

tapasztalat, reflexió. 

Tevékenység leírása, reflexiók és 

dokumentumok 

1, 2, 3, 6, 7, 8 

Mentori munka bemutatása: gyakornok segítésének leírása – eljárás, módszerek, 

tapasztalat összegzése, reflexió. 

Tevékenység leírása, reflexiók és 

dokumentumok 

1, 2, 3, 7, 8 

Egészséges életmód, környezeti nevelés megjelenése a drámapedagógiában és a 

drámafoglalkozáson. Személyes gyakorlat, témafeldolgozás, pedagógiai program 

vonatkozó részeinek bemutatása. Reflexió. 

Bemutatás: max. 1-1 oldal 

Elemzés és értékelés: 1 oldal 

1, 2, 3, 6, 7, 8 

Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek, e-mailek, meghívók (pl. volt tanítványok 

színházi bemutatójára).  

Max. 3 dokumentum  4, 1, 3, 7 
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2.) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz, hogy megfelelően készítse 

el a dokumentumokat? 

Dokumentumminták és -sablonok 

A következő javaslatok a dokumentumok összegyűjtése, megfogalmazása során általánosságban 

érvényesek, az e-portfólió készítőjének egyénileg kell mérlegelnie, milyen mértékben szeretne vagy tud 

támaszkodni rájuk. A pedagóguspálya sokszínűségéből adódóan ezek a dokumentumok igen eltérőek 

lehetnek. Fontos szempont, hogy valóban a pedagógus egyéni életpályáját, munkásságát tükrözzék. 

A dokumentumok egyes esetekben összefüggő rendszerbe illeszkednek, míg máskor önálló, 

független anyagok lehetnek. 

Az alapdokumentumok esetében a csoportprofil, a tematikus terv és az óra-/foglalkozástervek és a 

reflexiók képeznek szoros egységet, amelyeket önálló dokumentumként kell feltölteni. A csoportprofil, 

amely a tervezetek értékeléséhez nyújt fontos információkat, értelemszerűen arra a tanulói csoportra 

vonatkozik, ahol a tanulási-tanítási egység elsajátítása megvalósul. Amennyiben a feldolgozott téma 

rövidsége miatt két egység terveit tartalmazza az e-portfólió, csak akkor kell újabb csoportprofilt 

készítenie a pedagógusnak, ha a második egység megvalósítása másik csoportban történik. Amennyiben 

az óra-/foglalkozástervek nem mutatják be a feldolgozás egész folyamatát, mert az hosszabb terjedelmű, 

a pedagógus saját elgondolása szerint válogathat az egyes órák/foglalkozások között attól függően, hogy 

milyen kompetenciák bemutatására kívánja tenni a hangsúlyt. Ebben az esetben különösen fontos, hogy 

a tématerv egyértelmű képet nyújtson a feldolgozás teljes menetéről (struktúrájáról, tartalmi, szervezési, 

módszertani kérdéseiről, eszközhasználatáról). Különösen fontos az ellenőrzés-értékelés módjának 

bemutatása. 

A szabadon választható dokumentumok között is lehetnek olyanok, amelyek több dokumentumot 

fűznek egységbe, azaz egy dokumentumként kell kezelni azokat, pl. egy szakkör bemutatása 3-4 elemből 

is állhat (csoportprofil, féléves terv, foglalkozástervek stb.). Ezek egy egységet képeznek az előírt 4–6 

dokumentumból. Kevésbé komplex pl. egy projektterv vagy egy szociometriai felmérés bemutatása. 

A pedagógus kompetenciáinak fejlettségéről kialakított kép teljességéhez nagyon fontos 

információkat szolgáltatnak a dokumentumban bemutatott tevékenységekhez kapcsolódó reflexiók. A 

nevelő-oktató munkára vonatkozó terveknél ezért fontos minden óra/foglalkozás után röviden utalni a 

megvalósítás folyamatára, eredményeire, nehézségeire, a tervektől való eltérés indoklására. Ennek 

terjedelme egységesen nehezen szabályozható, mert az órai történésektől függően igen eltérő lehet. 

Fontos, hogy minden olyan lényeges információt tartalmazzon, amelynek alapján a szakértők világosan 

látják a történteket. Az egység lezárásakor egy részletesebb elemzés-értékelés bemutatása teszi teljessé 

a képet. 

A dokumentumok megfelelő minőségű elkészítését különféle dokumentumminták is segítik, amelyek 

a Dokumentumminták és -sablonok link alatt olvashatók. Az általános Útmutatóban minden 

dokumentumtípusból több lehetséges változat is található, a kiegészítő útmutató a művészeti ág 

sajátosságainak megfelelő dokumentummintákat és -sablonokat gyűjti össze. A minták és a sablonok 

használata nem kötelező, mindössze segítség, kiindulópont nyújtása, a pedagógus minőségi 

munkavégzésének a támogatása a céljuk. Minta és több esetben sablon készült például a következő 

dokumentumtípusokhoz: 
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Sablonok, segítő szempontsorok 

 Tematikus terv (1. sz. melléklet) 

 Óraterv (2. sz. melléklet) 

 Csoportprofil (3. sz. melléklet) 

 Csoportvezetői munkaterv (4. sz. melléklet) 

 

Példák 

Kötelező dokumentumok 

 Foglalkozásterv és reflexiója (5. sz. melléklet) 

 Óraterv és reflexiója (6. sz. melléklet) 

 Esetleírás (7. sz. melléklet) 

 Óra-/foglalkozáslátogatási napló és reflexiója (8. sz. melléklet) 

 

Szabadon választható dokumentumok 

 Tanórán kívüli program és reflexiója (9. sz. melléklet) 

  

https://webdoc.oh.gov.hu/315/muveszet/Sznhz%20s%20bbmvszet/Munkaanyagok/%C3%93raterv-E1%20v%C3%A9glegesnek%20sz%C3%A1nt%20SzZs.doc
https://webdoc.oh.gov.hu/315/muveszet/Sznhz%20s%20bbmvszet/Munkaanyagok/Foglalkoz%C3%A1sl%C3%A1togat%C3%A1si%20napl%C3%B3%20v%C3%A9gleges-SzZs.doc
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Mellékletek 

1. sz. melléklet 

Tematikus terv 

A pedagógus neve: .............................................................................  A pedagógus szakja: ……………..............................................................................  

Az iskola neve: ....................................................................................................................................... Csoport, évfolyam: .........................................  

Művészeti ág: ................................................... Tanszak: …………............................................  Tantárgy: ..................................................... 

A tanulási-tanítás egység témája: ............................................................................................................................................................................................. 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: ................................................................................................................................................................. 

Tantárgyi kapcsolatok: .............................................................................................................................................................................................................  

A tanítási környezet leírása: ..................................................................................................................................................................................................... 

Felhasznált források: ................................................................................................................................................................................................................  

Dátum: ............................................................... 

Óra 
A téma órákra 

bontása 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Az óra tartalma, fókusz 

(tananyag) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Megjegyzések 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.        
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2. sz. melléklet 

Óraterv 

A pedagógus neve: ……………………………………………… 

Művészeti ág, tanszak: ……………………………  Tantárgy: …………………………………  Évfolyam, csoport: ……………… 

Az óra témája (fókusz): ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek és az elérendő fejlesztési szint: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

A tanítási környezet leírása, térszervezés: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Tantárgyi kapcsolatok: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Felhasznált források: ………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

Dátum: ………………………………………………………… 

 

Idő-

keret 

A tanulók 

tevékenysége 

A pedagógus 

tevékenysége 

Célok és feladatok Módszerek5 Tanulói 

munkaformák6 

Eszközök7 Megjegyzések 

        

        

        

        

 

                                                                 
5 A dráma és színjáték területén gyakrabban használt nevelési-oktatási módszerek, tanítási eljárások: játék, gyakorlat, előadás/bemutatás (tanulói, tanári), komplex tanítási dráma, szakértői 

dráma, dramatizálás, improvizáció, produkciókészítés, feladatra kötött csoportszerződés (tanulási szerződés), megfigyelés, magyarázat, elbeszélés (tanulói, pedagógusi), megbeszélés, 

elemzés, vita, munkáltatás (tárgyjáték, tárgyhasználat), projektmódszer (pl. közös témafeldolgozás, színpadra állítás) stb. 

6 A dráma és színjáték területén gyakrabban használt tanulói munkaformák: egyéni munka, páros, kis csoportos, egész csoportos tevékenység, frontális munka (pl. nézői szerep). 

7 Oktatási eszköz, segédeszköz, tanítási és szemléltető eszköz. Az oktatás folyamatában felhasználható, az oktatás céljainak elérését elősegítő tárgy. 
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A melléklet lehetséges tartalma: 

 a kiosztandó feladatok leírása (feladatkártya); 

 egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. sablonok, szókártyák, szerepkártyák, helyszínkártyák, hangulatkártyák stb.); 

 nem saját feladatok, gyakorlatok, játékok pontos forrásának feltüntetése; 

 az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 

 az órán használt eszközök, tárgyak, hangszerek fotója; 

 a kivetítendő diák képe;  

 a hangfelvétel, a mozgóképanyag forrásának pontos megjelölése; 

 produkciós foglalkozás (próba, előadás) esetén plakát, szórólap, szövegkönyv, előadás-felvétel, kritika stb. 
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3. sz. melléklet 

A tanított csoport(ok) profilja 

(A szempontsor ajánlás, elemeinek leírása nem kötelező) 
 

 A tanulók száma, a nemek aránya, a csoport korosztályi és évfolyam szerinti összetétele. 

 A csoport tágabb környezete, szociokulturális jellemzői. 

 A csoport erősségei, a főbb nehézségek (konfliktusok, problémák) és megoldásuk lehetséges 

útjai. (Ezen a ponton szükséges lehet egyes tanulókról írni.) 

 A csoport története (pl. hogyan alakult ki a csoport, honnan érkeztek a gyermekek, előzőleg 

ismerték-e egymást, a foglalkozáson kívül van-e érintkezési terük, részt vesznek-e más 

művészeti ág, társművészet foglalkozásán, az adott tárgyat kik tanították előzőleg a 

csoportban, fluktuáció). 

  A csoport megismerése, a közösségépítés lépései, módszerei. 

 A csoportdinamika működése a tanulócsoportban, egyes tanulók szerepe, a pedagógus lépései 

a megfelelő csoportdinamika kialakítása érdekében. (Ezen a ponton is szükséges lehet külön 

is írni az egyes tanulókról.) 

 Az együttműködés elfogadott szabályai, szokások, hagyományok, szertartások bemutatása. 

 A csoport szakmai fejlődésének, tudásszintjének bemutatása (korábbi művészeti 

tanulmányok, előzetes tudás, korábban feldolgozott fontosabb témák, problémák, szövegek, 

létrehozott előadások, versenyeredmények – ha voltak) a pedagógus és a csoport által kitűzött 

célok, tervek.  

 A foglalkozások környezetének bemutatása, a terem- és a térhasználat lehetőségei, a 

felszereltség, a rendelkezésre álló eszközök leírása.   

 

Ha két pedagógus ugyanarról a csoportról készít csoportprofilt a minősítési eljárás során, akkor is 

elvárható két különböző csoportprofil feltöltése ugyanazért, amiért két azonos intézményben tanító 

pedagógus intézményleírása is eltér majd egymástól: két különböző emberről van szó, akiknek a 

nézőpontja értelemszerűen különböző. A két pedagógus és a csoport viszonya is alapvetően más. Ha 

más szaktárgyat tanítanak, akkor nyilván a csoport szaktárgyi fejlődésének bemutatása is különböző 

lesz. Ezért azonos csoportprofilok feltöltése plágiumnak minősül. 
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4. sz. melléklet 

A csoportvezetői munkaterv sablonja és tartalmi elemei 

A változat 

Gondolatébresztő szempontsorjavaslat 
 

Az alapfokú művészetoktatás térítési díj ellenében igénybe vehető, szabadon választható oktatási 

forma. Ebből a sajátosságából következik, hogy a csoportvezető munkájában előtérbe kerül a 

csoportszervezési, csoportalakítási, közösségépítő munka, valamint a csoporttagok megtartásáért tett 

erőfeszítés. Az előző tanév(ek)ben már működő csoportnál a munkaterv elkészítésekor érdemes az előző 

tanév eredményeinek, tanulságainak elemzéséből kiindulni. A tartalmi munkát a csoportvezető Az 

alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján, a csoport igényeinek 

megfelelően, nagy szabadsággal tervezi. 

 

A csoport rövid, adatszerű jellemzése (hosszabb elemzést a csoportprofil tartalmaz) 

 Adatok a csoportról: összetétel, jellemzők (létszám, nemek aránya, korösszetétel, a többségnél 

idősebb/fiatalabb gyermekek száma, az életkoreltérés kezelése, évfolyamok). 

 A csoportdinamikai folyamatok bemutatása (pl. szociometria, szigetjáték). Társas kapcsolatok 

alakulása az előző tanévhez képest, fluktuáció elemzése működő csoportnál. 

A közösséggé alakulás érdekében tett lépések, a közösségalakítás eszközei 

 Csoportszervezés: toborzás, az induló csoport megszervezése, a működő csoport 

újraszervezése. 

 Csoportépítés, a csoportkohézió kialakításának lépései, módja. 

 A periférián lévők, lemorzsolódók megtartására tett erőfeszítések. 

 Szabályrendszer kialakítása: betartandó „belső” szabályok, elvárások, megegyezések, 

csoportszerződés, megállapodás, a szabályszegés következményei. A szabályrendszer 

megújítása: megegyezések, szabályok, csoportszerződés, a megállapodás eredményei és 

kudarcai az előző tanévben, a pozitívumok és negatívumok okainak elemzése, a 

szabályrendszer felülvizsgálata, célkitűzés a következő tanévre. 

 Csoport szintű szertartások, ünnepek. 

 A közösséggé alakulás érdekében szervezett foglalkozáson kívüli programok, tevékenységek. 

Problémakezelés 

 Az egyéni és közösségi problémák megbeszélésének módjai, eljárása. 

 A segítségre szoruló, hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók támogatása, 

problémáik megoldásának módja, lépései a foglalkozáson belül és kívül. 
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Szakmai munka 

 Az év során feldolgozni kívánt fontosabb témák, alkotások, művek. Működő csoportnál az 

előző év jelentősebb témáinak, produktumainak, produkcióinak, eseményeinek rövid 

áttekintése, a következő év szakmai feladatainak tervezése. 

 Tervezett elődsások, bemutatók. (Ha tervez ilyet a csoportvezető.) 

 Tervezett szereplések, fellépések. (Ha tervez ilyet a csoportvezető.) 

 Foglalkozáson kívüli, tervezett, rendszeres és egyszeri szakmai és kulturális programok. 

 Versenyfelkészítés, versenytevékenység (tanszaki, iskolai, területi, regionális, országos, 

államilag támogatott művészeti verseny). 

 Iskolai munkatervben szereplő feladatok (fellépések, bemutatkozások, iskolai események, 

programok stb.). 

 A gyermekek tanszakhoz/tantárgyhoz/foglalkozásokhoz fűződő viszonya. (Mit szeretnek a 

legjobban? Előadás készítése, próbafolyamat, bemelegítés, gyakorlatok, 

személyiségfejlesztés, témák feldolgozása komplex drámával, szerepbe lépés stb.). 

Kapcsolattartás: 

 Kapcsolattartás a gyermekekkel: foglalkozáson kívüli formák (levél, ellenőrző, online forma, 

üzenő füzet, telefon, „riadólánc” stb.). Működő csoportnál az előző évi tapasztalatok 

összegzése, a tanulságok mentén új formák kialakítása. 

 Kapcsolat a szülőkkel: a kapcsolattartás formái, a szokások, a szülők bevonása a 

programokba, a szervezésbe. Működő csoportnál az előző évi tapasztalatok összegzése, a 

tanulságok mentén új formák kialakítása. 

 Segítségre szoruló, sajátos nevelési igényű tanulók támogatása, problémáik megoldásának 

módja, lépései. Működő csoportnál az előző tanév eredményeinek, kudarcainak rövid 

elemzése, a problémák megfogalmazása, új célok és módszerek tervezése. 
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A csoportvezetői munkaterv sablonja és tartalmi elemei 

B változat (működő csoport esetén) 

 Több éve együtt dolgozó csoportnál: az előző év áttekintése (személyiségfejlődés, 

csoportdinamika, a feldolgozott témák) és a következő év feladatainak tervezése, átgondolása 

az „A” változat szempontjai alapján. 
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5. sz. melléklet 

1–3. foglalkozásterv 

 

A pedagógus neve:  XY 

Műveltségi terület:  Művészetek 

Tantárgy:  Dráma és színjáték 

Osztály:  5. 

Az óra témája:  „AKARSZ-E JÁTSZANI?” 

Az óra cél- és feladatrendszere:  A fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.)  

Az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:  

A tanulók szabálytudatának, csoportkohéziójának, koncentrációs és kommunikációs képességeinek 

játékos fejlesztése, a játék és az alkotás, a szabadság és a szabály fogalmának megértése, elfogadása, 

az alkotói szabadság és a szabálytartás konfliktusának oldása 3 x 45 perces foglalkozás keretében 

Az óra didaktikai feladatai:  A szabálytudat erősítése, „virtuális szerződés” kötése 

Tantárgyi kapcsolatok: A teljes képzési folyamat és tantárgyi struktúra (alapfokú művészetoktatás és közoktatás), kiemelten 

a magyar nyelv és irodalom 

Felhasznált források:  Gabnai Katalin 1993. Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Marczibányi Téri 

Művelődési Központ. 

 Fort Krisztina – Kaposi József – Nyári Arnold – Perényi Balázs – Uray Péter 2002. Dráma és tánc 

az 5–6. osztály számára. Apáczai Kiadó. Celldömölk. 

Dátum:  2014. március 
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Idő-

keret 

A tanulók 

tevékenysége 

A pedagógus 

tevékenysége 

Célok és feladatok Módszerek8 Tanulói 

munkaformák9 

Eszközök
10 

Megjegyzések 

15’ Körben állás, közös 

játéktevékenység 

Légzésgyakorlat 

(„levegő”) 

Bemelegítő játék 

aprómozgással tetőtől 

talpig, majd önállóan 

visszafelé 

Névmemória-játék 2. 

szint („Költői nevem” – 

alliteráló 

névmemorizálás) 

A foglalkozás 

címének, céljának 

ismertetése. 

A tanár a 

játékvezető 

szerepében: 

a „szertartás” 

irányítása, 

a szabályok 

ismertetése 

Bemelegítés, 

ráhangolás; 

koncentrációfejleszté

s, az ismerkedés 

elmélyítése;  

memóriafejlesztés;  

fantáziafejlesztés; 

hosszú távú 

célmeghatározás; 

a belső „szertartás-

elemek” kiépítésének 

elkezdése. 

Koncentrációs 

gyakorlat, 

légzésgyakorlat, 

névmemória-

játék, 

szertartásjáték  

Együttműködés 

csoportos 

gyakorlatokban: 

légzésgyakorlat, 

bemelegítő 

mozgássor, 

memóriajáték 

–  

 

 

A 15 fős csoport 

már ismeri 

egymást, a 

beiratkozáskor 

szervezett első 

családi pikniken 

már játszottak 

drámajátékokat 

felsős diákok 

vezetésével. 

 

A foglalkozás 

tere: padok 

nélküli tanterem,     

üres tér 

 

30’ 

 

Régi, kisgyermekkori 

csoportjátékok 

felidézése és eljátszása: 

Körben áll egy 

kislányka, 

Elvesztettem 

zsebkendőmet, 

Bújócska, 

Fogócska 

A játékok 

felidézésének 

kezdeményezése, 

szelektálás, a 

játékok irányítása 

a játékvezetői 

szerepkör olykori 

átadásával 

A játék, a játékszabály 

fogalmának 

tisztázása és 

elfogadása            (pl. 

Aki bújt, bújt, aki 

nem…  

Ipi-apacs… 

Macska macskát nem 

eszik…). 

Csoportos 

gyermekjátékok a 

szabályok 

felidézésével, 

egyéni 

kezdeményezés 

és szerepbe lépés 

Egész csoportos 

tevékenység, 

közös játék 

1 papír 

zsebkendő 

                                                                 
8 A dráma és színjáték területén gyakrabban használt nevelési-oktatási módszerek, tanítási eljárások: játék, gyakorlat, előadás/bemutatás (tanulói, tanári), komplex tanítási dráma, szakértői 

dráma, dramatizálás, improvizáció, produkciókészítés, feladatra kötött csoportszerződés (tanulási szerződés), megfigyelés, magyarázat, elbeszélés (tanulói, pedagógusi), megbeszélés, 

elemzés, vita, munkáltatás (tárgyjáték, tárgyhasználat), projektmódszer (pl. közös témafeldolgozás, színpadra állítás) stb. 

9 A dráma és színjáték területén gyakrabban használt tanulói munkaformák: egyéni munka, páros, kis csoportos, egész csoportos tevékenység, frontális munka (pl. nézői szerep). 

10 Oktatási eszköz, segédeszköz, tanítási és szemléltető eszköz. Az oktatás folyamatában felhasználható, az oktatás céljainak elérését elősegítő tárgy. 
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15’ 

 

A játékszabályok 

megismerése, 

elfogadása, a játék 

játszása versenyben: 

zsebkendőrabló 

A szabályok 

ismertetése, 

játékvezetés 

Új játék tanulása, 

összetett szabályok 

alkalmazása 

versenyhelyzetben. 

Közös játék 

többször 

ismételve  

Egész csoportos 

tevékenység 

15 papír 

zsebkendő 

A tanulók 

öltözete: laza 

tréningöltözet 

6’ 

 

Vershallgatás körben 

ülve 

Tanári felolvasás Kosztolányi Dezső: A 

játék c. versének 

befogadása. 

Passzív 

befogadás, 

megismerés 

Frontális munka, 

nézői-hallgatói 

szerep 

A vers 

szövege 

9’ 

 

A szabályok 

megismerése, új játék 

játszása: gubancoldó 

A szabályok 

ismertetése, 

játékvezetés. 

Új játék tanulása; a 

játék közben a 

szimbolikus tartalom 

megbeszélése. 

Közös játék 

többször 

ismételve 

Egész csoportos 

tevékenység 

– 

30’ 

 

Vershallgatás és 

szövegértelmezés 

körben ülve 

A célban megjelölt 

fogalmak megtöltése 

tartalommal közösen 

Tanári felolvasás, 

a 

szövegértelmezés 

irányítása 

Kosztolányi Dezső: 

Akarsz-e játszani? c. 

versének befogadása. 

A játék és az alkotás, 

a szabadság és a 

szabály fogalmának 

értelmezése. 

Passzív befogadás 

Aktív értelmezés, 

megbeszélés, vita 

Frontális munka, 

nézői-hallgatói 

szerep; egész 

csoportos 

tevékenység: 

fórum 

A vers 

szövege 

15’ 

 

A „virtuális szerződés” 

kérdésköreinek 

megvitatása kooperatív 

munkában 

Moderátor  A „virtuális 

szerződés” megkötése 

– a közös célok és 

szabályok elfogadása. 

Kooperatív 

munka; fórum 

szóvivőkkel, 

döntéshozás 

Kiscsoportos 

tevékenység; 

szóvivők, 

szavazás 

– 

12’ 

 

Parkettán való ellazulás 

fekve, az érzetek közös 

megbeszélése ülve 

Tanári irányítás Zenés ellazulás.  

Az érzetek 

összefoglalása. 

Ellazulás fekve, 

közös 

élményfeldolgo-

zás 

Relaxáció egész 

csoportban; fórum 

CD-

lejátszó, 

relaxációs 

zene 

3’ Figyelem, a feladat 

memorizálása 

A házi feladat 

ismertetése: egy 

jellemző tárgy 

hozása (titok!) 

Tanári közlés, 

feladatismertetés 

A következő 

foglalkozás 

előkészítése. 

Tanári közlés Figyelem – 
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A melléklet lehetséges tartalma: 

 a kiosztandó feladatok leírása (feladatkártya); 

 egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. sablonok, szókártyák, szerepkártyák, helyszínkártyák, hangulatkártyák stb.); 

 nem saját feladatok, gyakorlatok, játékok pontos forrásának feltüntetése; 

 az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; 

 az órán használt eszközök, tárgyak, hangszerek fotója; 

 a kivetítendő diák képe;  

 hangfelvétel, mozgóképanyag forrásának pontos megjelölése; 

 produkciós foglalkozás (próba, előadás) esetén plakát, szórólap, szövegkönyv, előadás-felvétel, kritika stb. 
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Reflexió az 1–3. foglalkozáshoz 

„Akarsz-e játszani?” 

A csoporttal nem először találkoztam, de ezek voltak az első „órák”, illetve az első közös játékos 

foglalkozás, amelyen annak kellett eldőlnie, hajlandók-e velem együttjátszani az iskolai tanórákról 

érkező fáradt, nagykamasz fiatalok… A foglalkozás felépítése a rendezett „óraszerűség” és a 

rendezetlen, tehát nem a megszokott tanítási óra szerkezetét formáló „játékszerűség” között lavírozott. 

Oldani és kötni kívántam egyszerre, szabadságélményt közvetítettem, miközben szabálykövetést vártam 

el a játékokon keresztül. Arra kívántam ráébreszteni a tanulókat, hogy nem is olyan régen, 

kisgyermekkorban milyen jól ment még ez… 

Viszonylag gyorsan „vették a lapot”, elfogadták az óra szabálytalan szabályosságát, a közös játékok 

önfeledten zajlottak, csak olykor kellett figyelmeztetnem egyiket-másikat a szabályok betartására. 

Boldogan játszották óvódáskori játékaikat, és az újak sem okoztak semmi gondot. A legzajosabb sikert 

a zsebkendőrabló című játék hozta. A gubancoldót táncos komolysággal, szinte koreografált műként 

oldották meg. Az elhangzott két Kosztolányi-vers közben feszült figyelem volt tapasztalható, de a közös 

feldolgozásban a csoport egy részét csak tanári nógatással lehetett aktivizálni. Ez először vetette fel a 

később egyértelműen jelentkező hiányosságot, a verbális kommunikáció viszonylag alacsony szintjét. A 

játék és az alkotás, a szabadság és a szabályok fogalmának tisztázása ettől függetlenül korrekt módon 

sikerült. 

A foglalkozás végcélja, az ún. „virtuális szerződés” megkötése tökéletesen megvalósult, a szerződés 

pontjait a tanulók fogalmazták meg, amelyek közül álljon itt egy példaként: „A «Nem tudom.» tiltott 

mondat, tabu, nem is létezik, semmilyen rokon értelmű kifejezésként vagy körülírásban sem 

használható.”. 
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6. sz. melléklet 

Óraterv – Tapintás 

 

A pedagógus neve: ……………………………………………… 

Művészeti ág, tanszak: színművészet, színjáték  Tantárgy: dráma és színjáték  Évfolyam, csoport: előképző 1.  

Az óra témája (fókusz): érzékszervek, tapintás, tárgyfelismerés és jellemzés tapintás alapján. 

Az óra cél- és feladatrendszere: Megfigyelőképesség, analógiás gondolkodás, a fogalmazási képesség fejlesztése, pontos fogalomhasználat. A tapasztalatok tudatosítása, 

használata fantáziajátékban. Tárgyak megfigyelése (formája, alakja, felszíne, nagysága). A tárgyak pontos leírása tapintás alapján. Fantáziajáték tárgyakkal. 

A tanítási környezet leírása, térszervezés: körfüggönyös, tükrös terem székekkel, párnákkal és hangtechnikai berendezéssel. 

Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv és irodalom 

Felhasznált források: dr. Előd Nóra (szerk.) 2009. Add tovább! Drámajátékok nagyóvodásoknak, kisiskolásoknak. Piktúra Manufaktúra. Veszprém. 

Kaposi László (szerk.) Drámapedagógiai olvasókönyv. Magyar Drámapedagógiai Társaság. Budapest.  

Dátum: 2014. március 

Idő-

keret 

A tanulók 

tevékenysége 

A pedagógus 

tevékenysége 

Célok és feladatok Módszerek11 Tanulói 

munkaformák 

Eszközök Megjegyzések 

1’ Kézszorítás 

körbeadása csukott 

szemmel, 

koncentráció.  

A szertartás 

indítása és 

irányítása. 

Ráhangolás a foglalkozásra, 

„összerázás”. 

Köszönésszertartás: 

kézszorítás körbeadása.  

Koncentrációs 

gyakorlat, 

szertartásjáték 

Egész csoportos 

tevékenység 

A testünk Az indítás lehetőségének 

átadása. Pl. a körbe elsőnek 

beálló, szülinapos, 

névnapos stb. Elemzés. 

6’ Játékos: mímes 

tevékenység 

analógia alapján. 

Csoport: kitalálás 

mutogatás alapján. 

A játék és a 

szabályok 

ismertetése, 

a játék vezetése, 

időmérés, 

az eredmény 

számolása. 

Központi gyakorlat 

előkészítése, a fantázia, az 

analógiás érzék fejlesztése. 

„Mi lenne, ha nem...”.12 Tárgy 

használata különféle 

eszközként annak alakja, 

formája, egyéb analógiás 

Versenyfeladat: 

fantáziafejleszt

ő mímes 

tárgyjáték 

Azonos feladat 

két csoportban 

Két egyforma 

nehézségű 

tárgy, pl. 

labda, könyv, 

pohár, fakanál 

Időmérő 

eszköz 

A játékgyűjteményekben 

különböző változatban és 

néven szerepel. 

Lehet körben, egymás után 

vagy jelentkezés alapján is 

játszani. 

                                                                 
11 A játék és gyakorlat módszerének megnevezésénél a szakirodalomban, a játék- és gyakorlatgyűjteményekben található funkció szerinti megnevezés szerepel. 

12 A feladat forrása: Dr. Előd Nóra (szerk.) 2009. Add tovább! Drámajátékok nagyóvodásoknak, kisiskolásoknak. Piktúra Manufaktúra. Veszprém. 52. (Nem az, ami…) 
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kapcsolata alapján. (Saját 

maga nem lehet.) Adott idő 

alatt melyik csoport tud többet 

eljátszani és kitalálni. 

Az elmutogatott tárgyak 

számlálásának feladata 

átadható az ellenfél 

csoportjának. 

15’ Játékos: érzékelés 

tapintással, tárgy 

leírása tapintás 

alapján. Csoport: 

tárgy kitalálása a 

jellemzés alapján. 

A feladat 

ismertetése, 

gyakorlat 

szervezése, 

a leírás segítése 

kérdésekkel.  

A tárgy minél pontosabb 

leírása annak alakja, formája, 

nagysága, felszíne, funkciója 

alapján. Mi van a zsákban? A 

tárgyat és funkcióját nem 

szabad elárulni. 

Beszédkészség-

fejlesztő, 

megfigyelő 

tárgyjáték 

Egyéni és egész 

csoportos 

frontális munka 

Különböző 

karakteres, 

apró tárgyak 

Lehetőleg a játszók 

számánál több tárgy 

legyen, hogy az utolsónak 

is legyen miből választani. 

(5’) Megfigyelés, 

mérlegelés, döntés. 

Tárgyak elhelyezése 

különböző 

szempontok alapján. 

A megoldás közös 

ellenőrzése. 

A feladat 

ismertetése, 

szervezése, 

szempontkártyák 

kihelyezése, a 

megoldás közös 

ellenőrzése.  

A tapasztalatok tudatosítása, 

alkalmazása. A tárgyak 

csoportosítása különböző 

szempontok alapján. Helyezd a 

megfelelő feliratra! (használati 

tárgy/dísztárgy; 

természetes/mesterséges 

anyag; szögletes/gömbölyű, 

sima/érdes felszínű). 

Munkáltatás, 

megbeszélés 

Egyéni munka 

és egész 

csoportos 

ellenőrző 

tevékenység 

Szempontkárt

yák 

Ha nincs rá idő, 

kimaradhat. 

10’ Játékos: 

történetmesélés. 

Csoport: történetek 

meghallgatása.  

A tanár 

szerepben: a talált 

tárgyak 

osztályának éjjeli 

őre. A játék 

irányítása 

belülről. 

A fantázia és a fogalmazási 

képesség fejlesztése, a tárgy 

megszemélyesítése. A tárgyak 

története: Hogyan kerültem a 

talált tárgyak osztályára? 

Beszédkészség-

fejlesztő 

fantáziajáték. 

Egyéni munka 

szerepben, 

frontális 

befogadás 

Hangrögzítő 

eszköz 

(elmaradhat) 

Mindenkinek lehetőséget 

kell biztosítani a 

megnyilvánulásra. 

Kérdésekkel lehet segíteni.  

10’ Dramatikus 

tevékenység. 

Mozgásstop, 

a mozgásfolyamat 

megállítása 

egy lényeges 

pillanatnál. 

Bemutatás. 

A gyakorlat 

szervezése, 

a megoldás 

folyamatos 

segítése, 

a bemutatás 

irányítása. 

Lényegkiemelés, fókuszálás, 

szerepbe lépés. 

A legemlékezetesebb pillanat a 

tárgyak életéből állóképben.13  

A fontos pillanatok 

megnevezése. 

Sűrítő gyakorlat 

(konvenció). 

Páros vagy 

kiscsoportos 

tevékenység, 

frontális 

munka. 

 A gyermekek hívhatnak 

maguknak partnert. 

                                                                 
13 A feladat forrása: Kaposi László (szerk.) Drámapedagógiai olvasókönyv. Magyar Drámapedagógiai Társaság. Budapest. 172. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás – Báb- és színművészeti ág 

 

 29 
 

3’ Egymondatos 

vélemény és 

indoklás. 

Kézszorítás 

körbeadása. 

Értékelés és az 

elköszönés 

irányítása. 

A foglalkozás átgondolása, 

visszajelzés, levezetés. Egy 

mondatok: Melyik feladatban 

volt a legügyesebb, miért? 

Köszönésszertartás. 

Tanulói 

elbeszélés 

(visszajelezés), 

szertartás. 

Egész csoportos 

tevékenység.  

  

A mellékletek: 

Tanulási-tanítási segédletek 

Szempontkártyák 

Használati tárgy Dísztárgy 

Természetes anyag Mesterséges anyag 

Szögletes Gömbölyű 

Sima Érdes 
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Az érzékelő játék tárgyai:  

Telefonkagyló, kulcs, kukoricacsutka, rúzs, játékautó, csigaház, CD, parafa dugó, radír, toboz, gyufa, fatojás, labda, műanyag palack, fakanál, könyv, csavar, 

ceruza, nádsíp, játék fenyőfa, elem, csatos üveg, karkötő, Duplo építőkocka, mosogatószivacs, gyertya, papír zsebkendő, doboz, kő, zsák. 
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Reflexió 

Óraterv – Tapintás  

 

Név: ……………….. 

Tanszak és csoport: színjáték, előképző 1.          Tantárgy: dráma és színjáték 

Korosztály: 6–9 évesek 

Témakör: érzékszervek, tapintás, a tárgyak érzékelése, tárgyfelismerés és jellemzés tapintással. 

 

A dráma és színjáték tanszak előképzős tananyagának fontos részét képezi az érzékszervi finomítás, 

amelynek célja az érzékszervek működésének megismerése, gyakorlati tapasztalatok gyűjtése és 

alkalmazása új területen és feladatokban. A tematikus tervezés folyamatában a látás, hallás 

megfigyelése, megtapasztalása után kerül sor a tapintásra, melyet az ízlelés-szaglás követ. Az 

érzékszervek használata nemcsak a tematikus tervhez kapcsolódó foglalkozáson, hanem az egész év 

során, más témák feldolgozásánál is fontos szerepet kap.  

A foglalkozás a ráhangoló köszönésszertartás után egy fantáziafejlesztő tárgyjátékkal kezdődött. Ezt 

korábban önkéntes jelentkezés alapján, majd körben egymás után, a kötelező körök számát fokozatosan 

emelve játszottuk. A mostani foglalkozásra a csoportos formát választottam, ahol a két csapat már 

versenyzik egymással. Az nyer, aki több analóg tárgyat tud eljátszani a társainak adott idő alatt. A 

versenyeztetéssel és az időkorlát megadásával a koncentráltabb munkára ösztönzés és a sűrítés volt a 

célom. Mostani játékunkban a mutogató szereplő folyamatosan változott, az következett, akinek ötlete 

volt. A továbblépési lehetőség: a csoporton belül csak egy játékos mutogat.  

A foglalkozás központi részét a tárgyfelismerő játék képezte. A tárgyak felismerése, kitalálása 

tapintás alapján, viszonylag könnyen ment. A tárgyak körülírása, a pontos jellemzés és fogalomhasználat 

(felszín, forma) már nehezebbnek bizonyult. Segítő kérdések, illetve a forma hasonlítása (olyan, mint…) 

alapján, különböző szinten, mindenki meg tudta oldani a gyakorlatot. A tanári bemutatás és a kérdések 

a később következőknek segítséget jelentettek, így ők már önállóbban és összefüggőbben tudták 

jellemezni a kezükben lévő tárgyat. A feladat egyre jobban ment, a gyermekek egymás 

feladatmegoldásából is tanultak. 

Az első két gyakorlat több időt vett igénybe, mint terveztem, ezért a tárgyak csoportosítását 

kihagytam, illetve a foglalkozás végére halasztottam. Bár a tapasztalatok összegzésére, mélyítésére és a 

pontos fogalomhasználat gyakorlására hasznos feladat lett volna, az óra végére tervezett 

fantáziagyakorlatokat (tárgyak története, állókép) komplexebbnek, kreatívabbnak és érdekesebbnek 

ítéltem. 

A tárgy történetének kitalálása nehezen indult. Amikor megértették, hogy nincs jó megoldás, 

mindenki azt talál ki, amit akar, már könnyebben ment. Mivel először csináltunk ilyen típusú 

gyakorlatot, lehetett passzolni, illetve mindenkit korlátozás nélkül végighallgattunk. Akinek nem 

sikerült összefüggően mesélni, annak kérdésekkel segítettem. (A tárgy hogy keletkezett, kihez került, 

hol volt eddig, hogy kerület a talált tárgyak közé?) Általában nehéz elérni, hogy egymást is 

meghallgassák. Ezen azzal szoktam segíteni, hogy diktafonnal felveszem a történeteket. Szeretik 

visszahallgatni magukat és a felvétel kedvéért hajlandók figyelni is. A feladatot nagyon különböző 
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szinten oldották meg, de senki sem maradt ki a játékból. Ilyen típusú, történetalkotó, fantáziafejlesztő 

feladatot gyakrabban kell csinálni. Fejleszti a logikus gondolkodást, a dramaturgiai, szövegalkotási, 

fogalmazási készséget. A későbbiekben nehezítési lehetőség: nincs passzolási lehetőség, minimális és 

maximális időkorlát bevezetése. 

A fegyelmezettséget és az egymásra figyelést igénylő verbális gyakorlat után örömmel készítettek 

állóképeket. Mivel mint általában, most is időszűkében voltunk, átalakítottam a gyakorlatot: párban az 

egyik csoporttag tárgyának emlékezetes pillanatát mutatták meg. Mivel maradt idő, elkészíthették a pár 

másik tagjáét is. Azt, hogy mindenki tárgyára sor kerüljön, pedagógiailag fontosabbnak tartottam, mint 

a csoportosítást. 

Az egymondatos visszajelzésnél és indoklásnál a legtöbb gyermek a csoportos tárgyjátékot és az 

állóképkészítést választotta izgalmassága és játékossága miatt. Ennél a gyakorlatnál gyakori hiba, hogy 

a gyermekek nem akarnak választani („Minden tetszett.”), illetve indoklásként az előtte elhangzottakat 

ismétlik meg. Ilyenkor érdemes figyelmeztetni őket a játék szabályára, hogy a legjobban tetsző játékot 

ki kell választani, illetve a gyermekeket arra ösztönözni, hogy ha egyetértenek az előttük 

megfogalmazottakkal, akkor is próbálják saját szavaikkal újra indokolni választásukat. 

Összességében a foglalkozás megvalósította kitűzött célját, bár a tapintásérzékelés tapasztalataihoz 

közvetetten kapcsolódó kreativitásfejlesztő, dramatikus gyakorlatok túlsúlyba kerültek a tényleges 

tapintásos játékokhoz képest. A foglalkozás erőssége, hogy a különböző típusú játékokban (verseny, 

mímes, verbális fantázia, dramatikus) megmutatkozott, hogy melyik gyermeknek mi az erőssége, illetve 

miben szorul segítségre.  

A gyermekek örömmel és felszabadultan játszottak csoportban. Az egyéni gyakorlatok azonban 

megmutatták, hogy kik azok, akiknek a játékbátorságát, magabiztosságát és önbizalmát erősíteni kell, 

mert háttérbe húzódnak, nem mernek megnyilvánulni, megszólalni. A versenyhelyzet rámutatott, hogy 

az egyik kisfiú a nyerési vágy miatt nehezen tartja be a szabályokat, szabálytartási és kudarctűrési 

képessége fejlesztésre szorul. A tárgyjátékban a tárgyak alakjának leírása könnyen ment, a gyermekek 

ügyesen használtak hasonlatokat, a felszín tapintásérzetének kifejezésére azonban hiányos volt a 

szókincsük. Érdemes érzékelést, érzetet kifejező szókincsgyarapító gyakorlatokat tervezni. Az irányított 

verbális gyakorlat csak keveseknek ment gördülékenyen. Gondolataik kifejezését, a folyamatos beszédet 

az egész csoportnak gyakorolnia kell. 
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7. sz. melléklet 

Esetleírás 

Az eset leírása 

A színjáték tanszakos, előképző elsős, 6 éves kisfiú az átlagnál magasabb, testesebb, a többiekhez 

képest nagy testi fölénnyel rendelkezik. A játékokat, feladatokat lelkesen fogadta, de hamar elvesztette 

az érdeklődését, elfáradt és mással kezdett foglalkozni. Nehezen viselte, ha a figyelem nem rá irányult.  

Ilyenkor izgett-mozgott, piszkálta a többieket, akik rögtön reagáltak, és már indult is a földön hempergős 

veszekedés-verekedés. Ez megakasztotta a foglalkozás menetét, mert a helyzetet kezelni kellett, amivel 

a fiú elérte célját, a csoport és a tanár máris rá figyelt. Három társa folyamatosan hergelte, piszkálta is a 

kisfiút, aki erre azonnal támadással reagált. A foglalkozás alatt 3-4 alkalommal kellett a verekedőket 

szétválasztani, a többieket lenyugtatni és a játék folyamatát újraindítani. Meglepő volt számomra, hogy 

egy 6 éves gyermeknek hogy tud eltorzulni az arca a dühtől. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy 

a kisfiú az őt ért vélt vagy valós legapróbb sérelmet is azonnali agresszív fizikai támadással torolta meg. 

A munkatervben leírt folyamathoz képest a csoport félévkor még mindig csak a 2. hónap anyagánál 

tartott, nem nagyon lehetett túllépni a csoportépítésre és a csoportkohézió kialakítására irányuló 

célkitűzés megvalósításán. Páros munkára még félévkor sem voltak alkalmasak, a játékok és gyakorlatok 

szintjén nem tudtak túljutni. Igazi, érvényes drámamunkába pedig így nem lehetett belekezdeni. 

A gyakorlatok és beszélgetések folyamán kiderült, hogy az összeugrásoknak nincs konfliktus jellegű 

gyökere. Nem volt megfigyelhető klikkesedés és hatalmi harc. A gyermekek mindig másokkal 

keveredtek vitába, veszekedésbe. 

 

Konfliktus a tanár és a gyermek között 

Visszatérő konfliktus volt a kisfiú és köztem, mivel nem bírta elviselni, ha nem ő szerepelt először, 

nem elsőnek választottam egy játékban. Az egyik ilyen alkalommal elkezdett üvölteni, hogy 

megígértem, hogy ő kezdhet, és minden tanár hazudik. Nagyon halk és suttogó szóval, ölelő-elfogadó 

attitűddel lecsillapítottam, miközben a többi gyermek döbbenten nézett. Ezúttal még sikerült 

megbeszélnünk, hogy nem kérhet számon rajtam olyasmit, amit nem ígértem meg. Azt is belátta, hogy 

a többieknek is joguk van elsőnek lenni. Ugyanez a szituáció néhány foglalkozással később 

megismétlődött. Ekkor a gyermek üvöltve kirohant a teremből, és ránk vágta az ajtót. Azonnal 

utánamentem és visszavittem a terembe. Ekkor teljesen kifordult magából. Befordult az ajtónak és 

megállás nélkül üvöltött. Magánkívül volt, alig volt képes kijönni ebből az állapotból. 

 

A konfliktus megoldásának folyamata 

A helyzet kezelésére a gyermek folyamatosan valamilyen kiemelt, apró feladatot kapott. Ezt a 

„kivételezést” azonban a többiek hosszú távon, joggal, egyre jobban nehezményezték. Az első félév 

foglalkozásainak nagy része azzal telt, hogy két gyermek közti hangos, verekedésig fajuló vitában a 

mediátor szerepébe léptem. A konfliktuson kívül maradva, távolságot tartva, a segítő-közvetítő szerepét 

vettem fel. Mindkét felet meghallgattam, segítve őket a probléma és az emiatt érzett indulatok, érzelmek 

megfogalmazásában és kimondásában. A helyzet tisztázása után a cél valamilyen megegyezés, 

kompromisszum létrehozása és az indulatok levezetése volt. Ez a folyamat általában célravezető volt, 
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de időigényes. A gyermekek a feszültségoldó játékokat élvezték, de mivel egy foglalkozáson 2-3 

alkalommal is sor került erre, a csoport kezdte unni.  

Minden órára úgy készültem, hogy valami újdonságot vigyek, ami a meglepetés miatt felkelti az 

érdeklődésüket, fenntartja a feszültséget. Ez egészen addig sikerült is, amíg az első összeugrás meg nem 

történt. A folyamat megszakadt, és a varázslat elszállt. Megpróbálkoztam a hagyományos 

matricaosztogatós motiválással, ami az első pár alkalommal működött, aztán megszokták, illetve miután 

nem osztályozzuk a magatartást, rájöttek, hogy nincs igazán súlya. Megpróbálkoztam az értő figyelem 

(Thomas Gordon) módszerét használni, érzelmeit és magyarázatát visszajelezni, hátha kiderül, mi 

okozza a kisfiú belső feszültségét. (Csak az derült ki, hogy bántják és provokálják.) Biztosítottam a 

gyermeket figyelmemről, és közöltem vele érzelmeimet és igényemet. Az világossá vált, hogy a 

konfliktusok folyamatosak és az osztályban is jelen vannak. A gyermeknek az adott helyzetben sokszor 

igaza volt. A többiek piszkálták, froclizták, mert ugrott rá. De a reakció intenzitása és módja, a verekedés 

nem volt adekvát. A módszer egy ideig hatott, a gyermek elfogadta érveimet, de a hatás csak 10-15 

percig tartott. Mivel a módszer nem vezetett megoldásra és nagyon időigényes, pár alaklom után 

felhagytam vele. 

 

Segítség kérése szakembertől  

A kisfiú „bekattanása” után megijedtem, hogy hagytam ideáig fajulni a dolgot, és hogy ennek a 

konfliktusnak a kezelésére talán mégsem vagyok felkészülve. Azt gondoltam, hogy a helyzetet a 

drámapedagógia eszközeivel nem biztos, hogy tudom kezelni. Ekkor kérdeztem meg egy szakember 

véleményét. Az iskola fejlesztőpedagógusa megkeresésemre azt válaszolta, hogy hozzá nem jár a 

gyermek. Ha azt szeretném, hogy beszélgessen vele, a szülők hozzájárulására van szükség. Felvettem 

tehát a kapcsolatot a szülőkkel. 

 

Segítség kérése a tanítótól 

A beszélgetés folyamán kiderült, hogy a probléma nem egyedül az enyém, a tanító az osztályban 

ugyanúgy küzd a jelenséggel, csak a megoldáshoz több eszköz van a kezében: több időt tölt a 

gyermekkel, és a szülőkkel is közvetlenebb a kapcsolata. A tanító azt remélte, hogy a drámaóra, a 

kommunikációs és személyiségfejlesztő gyakorlatok segítenek megoldani a helyzetet. Ezért beszélte rá 

a szülőket, hogy írassák be a gyermeket. A drámapedagógia valóban tudja segíteni a tanító munkáját, a 

csoportépítést és a személyiségfejlődést. Ebben a konkrét esetben azonban az órákon a folyamatos 

konfliktuskezelés miatt nem jutottam el odáig, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzak. A drámamunka 

meglehetősen zajos és kötetlen forma. Nincs hagyományos számonkérés és teljesítménykényszer. Ha a 

csoport jól csinálja, igazán benne van a játékban és megéli azt, akkor a résztvevők lelkesek, hangosak, 

nyüzsgősek és együttműködők. 

 

Szülői értekezlet összehívása 

A szülői értekezleten kiderült, hogy a szülők ezekkel a problémákkal otthon is küzdenek, és az 

iskolától, illetve a drámaórától vártak segítséget, megoldást. A szülők elégedetlenek voltak. Úgy vélték, 

hogy a magatartási problémák, a gyermekek közti összekapások miatt a tanórán sem lehet haladni, és le 

vannak maradva a tananyagban. A verekedős kisfiút meg is nevezték mint a konfliktusok legfőbb 
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forrását. Tehát elindult a bűnbakképzés. A megbeszélésen a tájékozatlanságból adódó feszültséget fel 

lehetett oldani. Meghívtam a szülőket egy foglalkozásra, hogy nézzék meg azt. (Senki nem élt a 

lehetőséggel.) Meséltem arról, hogy mi is a drámamunka lényege, és ismertettem azt a módszert, ahogy 

a verekedéseket megpróbálom kezelni az órán. 

 

Beszélgetés a szülővel 

Többször kértem írásban a szülőt, hogy keressen meg, de csak a harmadik kérésemnek tett eleget. 

Miután leült, azonnal felém fordult és meglehetősen agresszívan azt kérdezte: „Jó, hová vigyem a 

gyereket?” Végül sikerült beszélgetéssé tenni a találkozást. Ennek során persze sok minden kiderült. 

Megállapítottuk, hogy a gyermek erős testalkatával kilóg a többiek közül, ami feszélyezi, és csúfolják 

érte a többiek, ám ezzel a testi fölénnyel vissza is él. Közösen megpróbáltuk feltárni a gyermek agresszív 

magatartásának okait. Kiderült, hogy a gyermeknek nincs testvére, így eddig nem kellett 

alkalmazkodnia, osztoznia a figyelmen és a szereteten.  A szülők a gyermek születése óta fordított 

műszakban dolgoznak, így csak nagyon ritkán van arra lehetőség, hogy a család együtt legyen. Az 

anyuka elmondta, hogy ők kiskora óta arra tanítják a gyereket, hogy az őt ért sérelmet torolja meg akár 

tettlegesen is. 

 Közösen arra az eredményre jutottunk, hogy a gyermek feszültségét valószínűleg a 

bizonytalanság okozza. Az iskolakezdés, az új élethelyzet és közösség, valamint az otthoni szituáció 

(mindig csak egy szülő van jelen) miatt jelentkezhet szeparációs félelem, a szülő és a szülői szeretet 

elvesztésétől való szorongás, fokozott szeretetigény, bizonyításkényszer, megfelelni vágyás, ami a 

figyelem folyamatos kikényszerítésében mutatkozik meg. Konfliktushoz vezet, hogy a csoporton belül 

vezető szerepet szeretne kivívni, de a többiek nem fogadják el, amit testi fölénnyel próbál kompenzálni. 

Ez pedig a gyermek testi adottságával és a megtorlásra bíztató szülői attitűddel párosulva agresszív 

magatartáshoz vezet. 

A beszélgetés végére a szülő belátta, hogy nem biztos, hogy egy 6 éves kisfiú pontosan meg tudja 

ítélni, hogy ki az, aki tényleg bántja. Megegyeztünk abban, hogy mindketten beszélünk a gyermekkel. 

Megpróbáljuk megértetni vele, hogy nem lehet minden valós vagy vélt sérelmet megtorolni, 

verekedéssel elintézni. Ha úgy érzi, hogy sérelem érte, jelezze azt a tanárnak, és megbeszéljük a 

foglalkozás után. Megállapodtunk, hogy 3 hónap múlva újra beszélünk, és ha a gyermek agresszivitása 

nem csökken, felkeresik a nevelési tanácsadó pszichológusát. A családi körülmények feltárása után a 

szülő együttműködésével a gyermek viselkedése valamelyest konszolidálódott. A foglalkozáson a 

konfliktus nem lett kevesebb, de a gyermeket meg lehetett nyugtatni, és a felmerülő problémákat többé-

kevésbé vagy helyben vagy az óra után meg lehetett beszélni. 

  

Az esetből leszűrt tanulságok 

A drámacsoport munkájáról a szülőket pontosabban kell tájékoztatni. El kell mondani, hogy mire jó 

ez a módszer, és mit ne várjanak tőle. Nyílt órákat kell szervezni, ahol a szülő megtekintheti a drámaórán 

folyó munkát. Ezt a következő évben megvalósítottuk, és eredményesnek bizonyult. Javult a szülők 

tájékozottsága és kötődése a művészeti iskolához. Előbb kell segítséget kérni a tanártól, kollégától, és 

előbb kell beszélni a szülővel, ha egy probléma vagy konfliktus túlnő a csoport és foglalkozás keretein. 

Nem szabad hagyni, hogy egy konfliktus meghatározza és akadályozza a csoport munkáját és haladását. 
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8. sz. melléklet 

Foglalkozáslátogatási napló 

 

A pedagógus neve: …………………………….. 

A foglalkozáslátogatás helye: …………………………………….  

Művészeti ág, tanszak: színművészet, színjáték 

Tantárgy: dráma és színjáték  

A foglalkozás témája: Félelem, szabályok, amelyek védenek. Együttműködés – összefogás. 

Az osztály: előképző 1.  

Az óralátogató neve: ………….…………….. (színjáték és tánc tanszakvezető) 

Dátum: ……………………………….. 

 

Idő Az óra menete Megjegyzések 

1’ Egymás köszöntése, kézfogás körbeadása csukott szemmel. Fiúk és lányok vegyesen. 

Összeszokott kis csapat, bizalommal 

teli. (Kukucskálás, apró feszültség, 

izgalom érződik, de nem „ügy”). 

2’ Fekete-fehér, igen-nem: szövegátadás szemkontaktussal, 

helycserével. Inkább ritmusgyakorlat mozgással, mint az 

eredeti játék. 

Koncentráció- és figyelemfejlesztés. 

Jókedvűek, a gyermekek érzelmi 

állapota azonos szintre került. Vidám 

pillanatok.  

5’ Stop-szoborjáték zenére: kimerevített pillanatok az egerek 

életéből (éjszakai hancúrozás, élelemkeresés, sajtevés, ébredés 

az egérlyukban, hirtelen belép valaki a szobába és felgyújtja a 

villanyt, egériskola, az egerek hangja). 

Fókuszálás: érzelmek, kifejezőerő, 

szimbólumteremtés. Biztató tanári 

attitűd. 

Belsőhang-technika – kihangosított gondolat.  

Mit mond a szobor? Mitől fél? 

A gyermekek őszinték, gátlások 

nélküliek. Fókuszálás egyre 

mélyebbre ásva. 

Rengeteg dolog van a fejükben. 

„Birkaszellem”. Egymást utánozzák, 

korosztályra jellemző. 

30’ Egérkék.  

Tanári narráció: a házban 2 egércsalád (fekete és fehér) él, akik 

ősi ellenségek. Szerephúzás fekete-fehér cédulával. 

 

Építsünk egérlyukat! – „ház” építése padokból, székekből, 

párnákból. 

 

 

 

Családi fotó: egy-egy állókép, amelyből kiderül a családtagok 

egymáshoz fűződő viszonya. 

 

 

Nagy csoportos improvizáció, helyzetteremtés: Mit és hogyan 

esznek?  

 

 

Tanári narráció: Eddig a másik család ellen fogtak össze. Most 

megjelent a macska – közös ellenség – össze kell fognia, 

szövetséget kell kötnie a két családnak. 

Szereppel való azonosulás egy 

pillanat alatt (az előző órák 

folytatása). Szerepbe lépés. 

 

„Ház” párnákból, kör alak. 

Szimbólumteremtés: védelem, 

biztonság, megtart, határol, védettség, 

bizalom. 

 

Szerep mélyítése, egyénítése. 

Családon belüli viszonyrendszer, 

hierarchia. 

 

Hétköznapi feladat. 

Szimbólumteremtés: a párnák sajtok 

és tálak egyszerre. 

 

Az „új ellenség” (az előző foglalkozás 

témája volt). 
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Egész csoportos egyeztetés szerepben:  

─ Szabályok alkotása közösen. Szabad-nem szabad-

tilos. Legfontosabb a biztonság. Miért fontos a 

szabályok betartása? Kiket védenek? 

─ Benn az egérlyukban is lehet félni? Őröket 

választanak.  

 

 

Tablók - kitartott pillanat: Milyen az élet az egérlyukban? Mit 

tanítanak az iskolában? (Iskola-tanár-diák.) 

 

 

 

 

 

 

 

Egész csoportos egyeztetés szerepben: 

Miért nem szabad kimenni? Mi vár ránk ott kinn? 

Milyen veszélyek leselkednek? Mi történne, ha… 

 

Tanár szerepben (hírhozó öreg egér): Egy kisegér megszökött, 

kiment a házba, a világba (a védett egérlyukból). 

 

Egész csoportos improvizáció: Vajon miért ment el? Mit 

csináljunk? Kihez lehet fordulni, kitől kérjünk segítséget? 

 

 

 

 

 

 

Mit mondanál neki, amikor visszajön? 

 

A meglévő tapasztalat aktivizálása, 

reflektálás az előző játékokra. 

Lényegkiemelés-lényeglátás.  

Csoportosulnak – szorosabb 

kiscsoportok alakulnak. 

Összebújnak, „együtt félnek”. 

 

 

A „felnőtt egerek” azonnali tisztelete, 

elfogadása. A tanár szerep 

sztereotípia: szigorú, fenyegető 

mozdulat, tekintet – diák „fél”, 

sokféleképpen meg 

 akar felelni. A tanteremformát 

azonnal felveszik. 

Fiúk aktívabbak. 

 

Felszabadító drámatanári kérdés. Sok 

mindent összegyűjtenek. 

 

 

Szerepek szerinti reagálás. 

 

 

Veszélyben van, de érte menni is 

veszélyes. Stratégiák felvetése. 

Tudnak/akarnak segítséget kérni! A 

fiúk azonnal a keresésére akarnak 

indulni. A tanár szerepből késlelteti az 

akciót: „Ezt alaposan végig kell 

gondolni és ki kell dolgozni.” 

 

Aggodalom, szemrehányás, 

számonkérés – teljes 

szerepazonosulás. 

5’ Levezető játék. Visszaállós kidobó. 

(A gyermekek választották.) 

 

Puha labdával! Védett helyzet → nem 

kell „félni” tőle. Kicsi a tér. Lelkesek, 

ügyesek, a lányok nem ugranak el. 

Tanár: „tyúkanyó” – begyűjti a 

kidobott gyermekeket. 

2’ Levezető záró játék: Bújj a két tenyered mögé, vedd fel azt az 

érzés-álarcot, amelyet a mostani délutánról magaddal viszel! 

Hogyan érezted magad? Milyen érzésekkel mész el? 

Reflexiók: mosolyognak, nyelvet 

öltenek, kedvesek, őszinték. 

A tanár ígérete: kutató expedíció. A 

következő alkalommal az egérke 

keresésére indulnak.  
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Reflexió 

Óralátogatási napló 

 

A pedagógus neve: ……………………… 

Az óralátogatás helye: …………………………….. 

Művészeti ág, tanszak: színművészet, színjáték tanszak 

Tantárgy: dráma és színjáték 

Az óra témája: félelem, szabályok, amelyek védenek. Együttműködés – összefogás. 

Az osztály: előképző 1.  

Az óralátogató neve: …………………….(dráma és tánc tanszakvezető) 

Dátum: …………………………. 

 

Az óralátogatás célja 

A foglalkozást az alapfokú művészeti iskola dráma és tánc tanszakának munkaközösség-vezetőjeként 

néztem meg. Az óralátogatás célja féléves szakmai (követelmény- és tananyag-előírás, haladási ütem) 

ellenőrzés volt, amelyben három szempontot tartottam szem előtt: a közösséggé formálódást, az 

együttműködést és a szakmai munkát. Mivel újonnan induló, előképző első évfolyamos csoportról van 

szó, arra voltam kíváncsi, hol tart a közösséggé alakulás folyamata, fél év alatt mennyire sikerült a 

csoportnak összeszokni, közös tevékenységre alkalmas közösségé kovácsolódni. Ezzel összefüggésben 

érdekelt, hogy a gyermekek milyen hosszú ideig képesek koncentrált munkára, és milyen szintjén állnak 

az együttműködésnek. Tanszakvezetőként feladatom volt továbbá annak ellenőrzése, hogy az előírt 

követelményeknek és a pedagógiai programnak megfelelően halad-e a csoport. A foglalkozás a szülők 

és a kollégák számára is látogatható, nyílt óra volt. 

A csoport és a tanár 

Bár még csak fél éve dolgoznak együtt, összeszokott kis csapat. A légkör bizalommal teli. A fiúk és 

a lányok aránya viszonylag kiegyensúlyozott. A fiúk élénkebbek, mozgékonyabbak. A foglalkozás 

elején kukucskálás, apró feszültség, izgalom érződik, de nem jelent problémát. A közös köszönés, a 

„szertartás” összerázta a csapatot. A foglalkozásvezetőt elfogadó, biztató tanári attitűd jellemzi. Először 

kívülről, majd – a szerepbe lépés után – belülről irányítja a játékot. Szerepét a játszók azonnal elfogadják. 

A probléma behozatala után a tanári kérdések felszabadítóan hatnak (felszabadító dráma). A gyermekek 

sok mindent összegyűjtenek. 

A foglalkozás előzménye és a továbblépés 

Korábban a gyermekek két egércsalád szerepében az ellenségesség okait és a kiegyezés, megbékélés 

lehetőségeit vizsgálták. Így született meg a közös ellenség, a macska gondolata, ami ellen össze kell 

fogni. A látott foglalkozáson a gyermekek, az előző óra kontextusát felhasználva, a védett egérlyukról 

(gyermeki világ) és az ismeretlen külvilágról gyűjtenek tapasztalatot. A továbblépés lehetőségét, a 

következő foglalkozás témáját a drámatanár a foglalkozás végén felvázolja: a szökés lehetséges okait 

tárják fel, majd az elszökött egérke keresésére indulnak. 

A foglalkozás menete 

Bevezető figyelemfejlesztő, koncentrációs gyakorlat (fekete-fehér, igen-nem), amelyet az eredetitől 

eltérően bemelegítő mozgás- és ritmusgyakorlatként játszanak. A gyermekek jókedvűek, érzelmi 

állapotuk most került azonos szintre.  

Mímes szoborjáték gondolatkövetés-technikával, amelynek fókuszában az érzelmek kifejezése, a 

kifejezőerő, a szimbólumteremtés áll. A gyermekek őszinték, gátlások nélkül, a feladatra fókuszálva 

játszanak. Két megfigyelés: egyrészt rengeteg dolog van a fejükben, másrészt egymást utánozzák, ami 
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jellemző a korosztályra. A gyakorlatot biztató tanári attitűd kíséri. A játék előkészíti és bevezeti a 

foglalkozás központi témáját (az egerek élete). 

Komplex játék:  

 Kontextusépítés: történetmesélés, térépítés. A gyermekek a helyzet felvázolás után azonnal 

benne vannak a játékban Az egérlyuk „megépítése” egyben a védelem, a védettség, a bizalom 

szimbóluma is, amely biztonságot ad, megtart, határol. 

 Szerepbe lépés, szerepmélyítés: szabályok alkotása, családi tablók, helyzetteremtés, jelenetek 

az egerek életéből. A szereppel való azonosulás egy pillanat alatt megtörténik, a játszók végig 

szerepben maradnak és szerepüknek, karakterüknek megfelelően vesznek részt a játékban. A 

játék folyamán spontán kiscsoportok alakulnak. 

 A probléma és megoldása: okok keresése, megoldási javaslatok. 

 Reflexió: a visszatérő – „tékozló fiú” – fogadtatása. A gyermekek teljes szerep- és érzelmi 

azonosulása (aggodalom, szemrehányás, számonkérés). 

Levezető labdajáték, amelyet puha labdával játszanak, ezért a gyermekek védett helyzetben vannak, 

nem félnek a labdától. A fiúk lelkesebbek, a lányok kevésbé aktívak, nem ugranak el. A kidobósnál a 

tanár a durvaságot leállítja. Figyelmezteti a gyermekeket a szabályok betartására, amit el is fogadnak. 

(„Haragból, indulatból ne dobjunk labdát a másikhoz, még akkor se, ha puha.”) 

A foglalkozás lezárása: visszajelzés, reflexió egy gesztussal. A résztvevők felszabadultak, 

kedvesek, őszinték, mosolyognak, nyelvet öltenek stb. 

A tapasztalatok összegzése, továbblépés 

A drámapedagógus közösségépítő tevékenysége a félév folyamán sikeresnek bizonyult. A csoport 

összeszokott, a korosztálynak megfelelő szintű együttműködésre és drámamunkára alkalmas közösséggé 

formálódott. A foglalkozás folyamán megfigyelhető közösségépítő eszközök és módszerek – közös 

szertartás, közösségépítő, együttműködést fejlesztő gyakorlatok és feladatok, közösen elfogadott 

szabályok, irányított és spontán együttműködést ösztönző munkaformák – hatékonyak. Problémát jelent, 

hogy a gyermekek koncentrációs képessége különböző szintű, különböző ütemben és tempóban 

fáradnak el és kapcsolnak ki, valamint két hiperaktív gyermek türelme hamar elfogy a nyugalmat és 

türelmet igénylő egyeztető megbeszéléseknél. A probléma kezelésére a tanár egyféle módszert használ, 

a játékon kívül kerülő gyermekeket külön feladatokkal, érdekes megbízásokkal vonja vissza játékba. A 

módszer eléri a célját, hátránya azonban, hogy egysíkúvá válik, és mindig ugyanazokat juttatja szerephez 

és lehetőséghez. Az egyik gyermek meg is fogalmazza az óra végi visszajelzésben: „Én is szerettem 

volna őr lenni!” (Felhívni a figyelmet a feszültségteremtés, a szerepben tartás, a motiválás különböző 

módszereire és a szakirodalomra.) 

Az együttműködésben a csoport magasabb szintet mutat, mint az a korosztályától elvárható. Ez 

egyrészt a közösségépítő tevékenység sikerességének, másrészt a tanár személyiségének és az érdekes, 

az érdeklődést és feszültséget fenntartani képes játéknak köszönhető. A gyermekeknek a korosztálytól 

elvárható egyéni és irányított nagycsoportos munkaformától sikerült elmozdulni a kiscsoportos és páros 

munka felé. Kiváló eredmény, hogy a játék folyamán spontán kiscsoportok alakulnak, amelyek munkáját 

a tanár a szerepből irányítja és támogatja. 

A foglalkozás alatt folyamatos probléma az időgazdálkodás. A tanár a feladatokhoz nem határoz meg 

időkorlátot, illetve nem tartatja be következetesen (egymondatos szabály). Az egyeztetéseknél 
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odaforduló, elfogadó attitűdjének megfelelően mindenkit meghallgat, senkibe sem fojtja bele szót. 

(Felhívni a figyelmét tömörítő, feszültségteremtő, rövidítő módszerekre és eljárásokra.) 

A csoport a szakmai munkában megfelelő ütemben halad, az előképző első évfolyamra meghatározott 

követelményeit (képesség, ismeret) és tananyagát (pl. bemelegítő mozgásos játék, utánzó játék, 

csoportos improvizáció, komplex dráma) teljesítették.  

A foglalkozás elérte célját: a gyermekek koruknak megfelelően vettek részt a játékban, állították fel 

a közös, biztonságot jelentő élet szabályait, és vizsgálták a külvilág veszélyeit. 
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9. sz. melléklet 

Tanórán kívüli közösségi program 

Nyílt nap a Nemzeti Színházban 

 

A Nemzeti Színházban évek óta hagyomány, hogy az évadot nyílt nappal indítják, ahol az érdeklődő 

a színház színészei által vezetett kulisszajáráson, jelmezpróbán vehet részt, a nyilvános próbákon 

belenézhet a próbafolyamatba a felolvasó próbától, a rendelkező próbán át a felújító próbáig. A 

világításpróba a háttérmunkába enged betekintést, míg az olvasószínház már kész előadást mutat be. 

Villámrandi keretében a színház színészeivel 3 percen keresztül kötetlenül lehet beszélgetni. A színház 

parkjában, belső tereiben és titkos zugaiban tartott eseményt kiegészítő rendezvények, koncertek, zenei 

programok, kiállítások kísérik. A gyermekek szórakoztatásáról színes program gondoskodik: 

gólyalábasok és maskarások, bábelőadások, kézműves foglalkozás, táncház.  

Drámacsoportjaimnál szorgalmazni szoktam, hogy látogassunk el a rendezvényre. Nemcsak a közös 

élmény közösségformáló ereje miatt, hanem azért is, mert ez a komplex szakmai program betekintést 

enged a színház működésébe, egy előadás létrehozásának alkotó folyamatába. Azon kívül, hogy 

találkozhatnak kedvenc színészeikkel, kézzel fogható közelségbe kerül számukra a színház: látják, mit 

csinál a rendező, az asszisztens, hogyan próbálnak a színészek, mi a dolga a világosítónak, a 

hangosítónak, az öltöztetőnek. 

2012. szeptember 16-án, vasárnap ötödik alkalommal rendezte meg a Nemzeti Színház évadnyitó 

nyílt napját, amelyen az alapfok első osztályos csoportommal vettünk részt.  

A rendezvény 14.00 órakor Kemény Judit A megtalált otthon című meséjével kezdődött. Bánfalvi 

Eszter és Szatory Dávid közös játékra várta a gyermekeket, majd az Óbudai Danubia Zenekar koncertje 

következett a színház első karmesterének, Erkel Ferencnek a műveiből. 14.30 és 16.30 között a 

Meseváros című program várta a gyermekeket. Evvel párhuzamosan folyt a Vörösmarty Mihály 

Csongor és Tündéjéből készült „romantikus fantasy” nyílt próbája, amelynek rendezője Tengely Gábor 

volt. 16.00 órától a 175 éves Nemzeti Színház tiszteletére kerekasztal-beszélgetést rendeztek Béres 

Ilona, Törőcsik Mari, Alföldi Róbert, Gajdó Tamás színháztörténész és Koltai Tamás kritikus 

közreműködésével, majd a színház igazgatója átadta az Évad nézője-díjat. Akinek nem volt kedve beülni 

az ankétra, azok számára „tehetségkutató” Ki mit tud?-ot hirdettek a szabadtéri színpadon, amire 

előzetesen lehetett jelentkezni egyéni, páros vagy „kiscsoportos” formában, a Nemzeti Színházhoz 

kapcsolódó dallal, tánccal, verssel, prózával, monológgal. 17.30-tól a Gergye Krisztián Társulat és a 

Kőszegi Várszínház közös előadásának nyílt próbáját lehetett megtekinteni. Agota Kristof Egy elsurranó 

patkány című művének táncszínházi adaptációját próbálta Gergye Krisztián közreműködésével. A 

felnőttek számára 17.30-tól Tony Kushner Angyalok Amerikában című darabjának nyílt próbája igazi 

csemegét jelentett.  Az előadást Andrei Serban neves román rendező állította színpadra. Este 19.00 

órakor a nézők ízelítőt kaptak Udvaros Dorottya Mégis szép című zenés estjéből. 

A színházi eseményen való részvétel szervezése a nyílt nap programjának átnézésével kezdődött. Ki 

kellett választani azokat a programokat, amelyek alsós korosztálynak is érdekesek lehetnek. A program 

összeállítását a részvételi szándék előzetes felmérése követette. A kedvező fogadtatás után a visszajelzés 

alapján megtörtént a kapcsolatfelvétel a színházzal, a regisztráció a kulisszajárásra. A regisztráció 

visszaigazolása után lehetett elkészíteni a részletes programajánlatot és tájékoztatót a szülők számára. A 

szülők írásban nyilatkoztak arról, hogy hányan és milyen formában kívánnak részt venni a kiránduláson. 

http://www.nemzetiszinhaz.hu/175_eves_a_nemzeti_szinhaz/
http://www.nemzetiszinhaz.hu/eloadasok/index.php?list=actual&performance=204
http://www.nemzetiszinhaz.hu/eloadasok/index.php?list=actual&performance=204
http://www.nemzetiszinhaz.hu/eloadasok/index.php?list=actual&performance=202
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Jelezték, hogy a gyermek egyedül jön, vagy családdal, igénylik-e a gyermek kísérését az iskolától a 

programra és vissza, vagy önállóan oldják meg az utazást, és a színház előtt csatlakoznak. A szervezés 

során körvonalazódott, hogy a családdal önállóan érkező szülők felvállalják és megoldják azoknak a 

gyermekeknek a „szállítását”, akik egyedül jönnek. Így a társaság a Nemzeti Színház művészbejárójánál 

találkozott negyed órával a kulisszajárás előtt. 

A program erősen motiválta a gyermekeket. A következő alkalommal lelkesen számoltak be 

élményeikről társaiknak. Ennek hatására többen is csatlakoztak a csoporthoz. A közös szakmai 

látogatásnak három fontos célja volt. Az egyik a közösségformálás: év elején újra összerázni, összefogni 

a csoportot. Nagyszerű lehetőség volt az újak integrálására, hiszen védett helyzetben, szülői kísérettel 

ismerkedhettek a már összeszokott csoporttal, így könnyebben ment a beilleszkedés. A rendezvény 

pedagógiai haszna az erős motiváló hatás volt. Az élményszerű, tevékeny interaktív események kézzel 

fogható közelségbe hozták a színházat, a színészeket. A gyermekek először nehezen oldódtak fel, és 

álltak be a közös szerepjátékba, aztán alig akarták abbahagyni. Ez a játékkedv és lendület sokáig hatott 

a csoportban. Az eseménynek komoly szakmai hozadéka is volt. A gyermekek játékos formában 

betekintést nyerhettek egy színház működésébe (szervezés, színpadtechnika, a színházhoz kapcsolódó 

szakmák) és a próbafolyamatba. Olyan ismereteket szereztek a színházról és a színjátszásról, amelyek 

foglalkozás keretében nehezen átadhatók. Láthattak olvasópróbát, ahol a rendező és színészek együtt 

értelmezik a darabot, és rendelkező próbát, ahol a színészek ugyanazt a jelnetet játsszák újra különböző 

instrukció szerint. 

A szülőkkel, családokkal szervezett program lehetővé teszi a családok közelebbi megismerését, a 

gyermekek megfigyelését családi környezetben, valamint erősíti a szülők elkötelezettségét a csoport és 

a gyermek tevékenysége iránt. 
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Reflexió 

Tanórán kívüli közösségi program 

Nyílt nap a Nemzeti Színházban 

Drámacsoportommal, ha csak lehet, részt veszünk a Nemzeti Színház nyílt napján. A látogatásnak 

két formája közül lehet választani: vagy csak a gyermekekkel megyünk vagy a családi formát választjuk. 

Ha a szülők részéről együttműködés mutatkozik, a családos részvételt szoktam javasolni. Ennek egyik 

előnye, hogy a közös programokon kívül az egész napos rendezvény más eseményein is részt lehet venni. 

Másik előnye, hogy a program a szülőket is közelebb viszi a színházhoz, ami növeli gyermekük 

művészeti tevékenysége iránti elkötelezettségüket. (A program részletes leírását a Tanórán kívüli 

program dokumentum tartalmazza.)  

A közös program pedagógiai haszna, hogy felkelti a csoporttagok érdeklődését a drámajáték, a 

színjátszás iránt, erős motivációt jelent a közös, alkotó munkára. A rendezvényen való részvétel 

közösségformáló szerepe is fontos. A nyár után segít újra összerázódni, rögtön az év elején közös 

élményt biztosít a társaságnak. Mivel nyitott programról van szó, azok részvételére is számítunk, akik 

újonnan csatlakoznának a csoporthoz. Így az újak kötetlen formában ismerkedhetnek meg a régi 

tagokkal. 

A program fontos a szülőkkel való kapcsolat szempontjából is. A délután folyamán lehetőség nyílt 

az ismerkedésre, beszélgetésre. Látni lehetett, hogyan viselkednek a gyermekek családi körben. Sokan 

jöttek szülővel, családtagokkal együtt. Együttműködésük és segítőkészségük megoldotta azoknak a 

gyermekeknek a kísérését, szállítását, akik szülő nélkül jöttek. Így a csapat a színház hátsó bejáratánál 

találkozott a program kezdése előtt negyed órával. 

A kulisszajárás, amelyet a meghirdetettek ellenére nem színészek vezettek, a különböző érdekes 

helyszínek és a hozzájuk fűzött magyarázatok révén ébren tartották a gyermekek figyelmét. 

Végigvezettek az öltözők folyosóján, megmutatták Stohl András öltözőjét, a díszletező műhelyt, a 

jelmezraktárt, a szervezési titkárságot, ahol minden hónapban az országos színészegyeztetés folyik, az 

igazgatói irodát, ahol a gyermekek megsimogathatták Alföldi Róbert Panna nevű kutyáját. A színház 

munkatársa, aki kalauzolt bennünket, minden helyszínt bemutatott, elmagyarázta funkcióját, a helyhez 

köthető érdekességekkel színesítette a vezetést és válaszolt a látgatók kérdéseire. Sajnos a színpadot és 

a zsinórpadlást nem lehetett megnézni, mivel a színpadokon folyamatosan folytak a próbák és az 

előadások. A gyermekeknek – a visszajelzések szerint – így is nagy élmény volt, sok új színházhoz 

kötődő fogalmat és szakkifejezést tanultak. A lányok különösen élvezték a maskarázást. A jelmezpróbán 

megnézhettek és felpróbálhattak például krinolint, abroncsszoknyát, könyökig érő selyemkesztyűt, 

kalapokat, napernyőt. A program sikerét bizonyítja, hogy az itt készült fotókat többen feltették 

Facebook-oldalukra is. A neves színészekkel szervezett villámrandira csak keveseknek volt bátorsága 

elmenni. Ők is főleg autogramot kértek. (Tanulság: a gyermekekkel a beszélgetésre előre fel kell 

készülni, kérdéseket kell megfogalmazni.) Kemény Judit A megtalált otthon című mesejátéka, amelyet 

két színész nemcsak előadott, de el is játszott a gyermekközönséggel, lekötötte a tanítványaimat. 

Megmutatkozott a gyermekek szereplési bátorsága, magabiztossága. Pontosan meg lehetetett figyelni, 

ki húzódik háttérbe és ki vállal szerepet. A következő foglalkozásokba érdemes gátlásoldó, 

játékbátorságot növelő gyakorlatokat beépíteni. Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéjének próbáján 

érdekes volt látni, hogy a színészek, akik az előadásban bábokat is mozgatnak, hogy ismerkednek új 

feladatukkal, hogy gyakorolják a bábok mozgatását. A többször ismételt, újrajátszott jelenetek egy idő 
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után azonban unalmassá váltak. A gyermekeket nem kötötte le az aprólékos munka, egy-egy mozzanat, 

mozdulat, tekintet, összenézés pontosítása, tökéletesítése. Tanulságos volt szembesülniük azzal, hogy a 

színészi munka, a „csuklózás” milyen sziszifuszi és esetenként monoton munka. 

A következő foglalkozáson megbeszéltük és elemeztük a kirándulást. Megkértem a gyermekeket, 

hogy azoknak, akik nem tudtak a színházi nyílt napon részt venni, meséljék el tárgyilagosan az egymást 

követő programokat. Nagyon nehéz volt számukra kommentár nélkül, csupán az eseményeket felsorolni. 

Utána közösen összeszedtük a színházról, a színház működéséről, az előadások létrehozásáról szerzett 

új információkat, illetve az ezzel kapcsolatos új szakkifejezéseket (kulissza, tréger, krinolin, míder, 

színészegyeztetés, olvasó próba, rendelkező próba, a bábszínészek kéz- és ujjbemelegítése). Végül 

mindenki elmesélhette a programmal kapcsolatos legjobb élményét. Többeknek Panna kutya simogatása 

tetszett a legjobban, a lányok a maskarázást említették, illetve Stohl művész úr öltözőjének 

vadásztrófeáit. 

A gyermekek a következő foglalkozásra a pozitív élmény hatása alatt, lelkesen és motiváltan 

érkeztek. Ez a lendület és játékkedv még hónapokig éreztette hatását a csoport munkájában. A program 

sikerességét jelzi, hogy két gyermeket vissza kellett kísérnem az iskola elé a megadott időre, mert az 

őket odakísérő családok „ott ragadtak” a színházi nyílt nap forgatagában. 


