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1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

Indikátorok 
Szakterület/példák 

 A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

1.1. 

Alapos, átfogó és korszerű 

szaktudományos és 

szaktárgyi tudással 

rendelkezik. 

A portfólió dokumentumai bizonyítják, hogy ismeri és 

felismeri a művészeti ág, a drámapedagógia 

fontosságát, komplex személyiségfejlesztő hatását és 

eredményeit a gondolkodásfejlesztésben, a szociális 

kapcsolatok kialakításában, a társadalmi szerepek 

elsajátításában. Tisztában van a művészeti terület 

elméleti és gyakorlati ismereteivel (színházelmélet, 

színháztörténet, dramaturgia, drámaelmélet, 

drámatörténet, improvizáció és terminológia). Ismeri a 

tanítási dráma célját és eszközrendszerét, a különböző 

drámamódokat és konvenciókat céljának megfelelően 

használja. Rendelkezik művészettörténeti, 

drámatörténeti, színházelméleti és esztétikai 

alapismeretekkel, felkészült drámajátékok és színházi 

jelenségek, formák, folyamatok, előadások elemzésére, 

összehasonlítására, következtetések megfogalmazására, 

értelmezésére. A világot, a foglalkozás anyagát, a 

feldolgozandó témát egységben szemléli. Képes a 

témaválasztásban az analógiák, párhuzamok, a konkrét 

és asszociatív kapcsolódások felismerésére és 

felismertetésre.  

A foglalkozáson látottakból és a megbeszélésből 

kiderül, hogy a pedagógus. Ismeri és tudatosan 

alkalmazza a drámajáték alapját képező, a tanulási 

képességeket és készségeket (koncentráció, figyelem, 

megfigyelőkészség, érzékelés, utánzás, memória, 

együttműködés, kommunikáció, kapcsolatteremtés, 

beszédkészség, kifejezőkészség, szókincs, 

metakommunikáció, fantázia, mozgáskészség, 

egyensúly, térérzékelés, testtudat, kézügyesség, 

finommotoros mozgás, ritmusérzék stb.) fejlesztő 

játékokat és gyakorlatokat, illetve ennek szakirodalmát, 

gyakorlat- és játékgyűjteményeit. Tisztában van a 

beszéd, a vers és próza, a zene, a mozgás tantárgyak 

tanításához szükséges alapvető ismeretekkel, képes 

adaptív módon kezelni és felhasználni a különböző 

tantárgyakhoz, területekhez kapcsolódó szakirodalmat. 

Ismeri a dramatizálás folyamatát és az improvizáció 

fajtáit.   Rendelkezik művészettörténeti, drámatörténeti, 

színházelméleti és esztétikai alapismeretekkel, 

felkészült drámajátékos és színházi jelenségek, formák, 

folyamatok, előadások elemzésére, összehasonlítására, 

következtetések megfogalmazására, értelmezésére. 
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1.2.    

Rendelkezik a szaktárgy 

tanításához szükséges 

tantervi és szakmódszertani 

tudással. 

Ismeri az alapvető szaktudományos, pedagógiai és 

pszichológiai szakirodalmat. Rendelkezik a tanítványok 

komplex személyiségfejlesztéséhez, az ismeretanyag 

átadásához szükséges módszertani ismeretekkel, 

nyomon követi hazai és nemzetközi kutatásokat 

összegző szakirodalmat. Ismeri a dráma- és 

színházpedagógia módszertanát, a 

foglalkozásszervezési stratégiákat, eljárásokat, 

módszereket és módokat (konvenciókat). Ismeri és 

alkalmazza az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programja régi (27/1998 

MKM rend.) és új (3/2011 NEFMI rend.) változatát. 

Ennek és a helyi tantervben foglaltaknak megfelelően 

tervezi éves munkáját és foglalkozásait. A tervezés 

során figyelembe veszi az előírt követelményeket és 

tananyagot. 

A foglalkozáson beigazolódik, hogy képes a 

portfólióban összegzett általános pedagógiai-

pszichológiai és szaktudományi ismereteket a 

gyakorlatba átültetni, képes az ismeretanyag 

tevékenység központú, élményszerű, kreativitást 

fejlesztő átadására. Képes tanítványait motiválni, 

érdeklődésüket felkelteni és fenntartani, bevonódásukat 

biztosítani, a játékba bevonni és szerepben tartani, a 

felismerés, ráismerés, az „aha élmény” örömét és 

szociális tanulásbeli  fontosságát  biztosítani. A készség 

és képességfejlesztő gyakorlatok mellett ismeri az 

improvizáció fajtáit, az alapvető improvizációs 

technikákat és eszközöket, tisztában van a dramatizálás 

folyamatával, a színjátékos készségek és képességek, a 

színpadi jelenlét fejlesztésének módszereivel és 

gyakorlataival. Szakmódszertani tudásának 

kiindulópontja, hogy a katedráról lelépve elvegyül a 

játszótársak között, az irányítás imperatívuszai helyett 

közös megegyezéssel szabályokat fogadnak el. A 

drámajáték foglalkozás, a színielőadás létrehozás 

légkörének megteremtésében személyiségének 

elfogadó, a különböző vélemények megértését segítő 

összetevőit mozgósítja. Kommunikációja nyugodt, 

szeretettel teli légkört teremt. Tanári irányító szerepét 

olykor a játékos szerepére cseréli, s ha szükséges, 
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moderál, közvetít, konfliktust kezel, nem pedig 

„fegyelmez”. 

1.3.    
Fogalomhasználata pontos, 

következetes. 

Ismeri és a dokumentumok elkészítésekor megfelelően 

használja a pedagógia, a pszichológia és a művészeti 

terület szakkifejezéseit, a dráma és színház 

terminológiáját.  

 A pedagógus a foglalkozás vezetésekor, a feladatok 

ismertetésekor a gyermekek életkorának, érettségi 

szintjének megfelelően, egyértelműen, pontosan és 

szabatosan fogalmaz. Képes a közös tevékenység, a 

foglalkozás történéseinek elemzésénél a dráma és 

színjáték szakkifejezéseit, terminológiáját használni és 

a tanítványok életkori sajátosságainak és fejlettségi 

szintjének megfelelően alkalmazni.   

1.4.    

Kihasználja a tananyag 

kínálta belső és külső 

kapcsolódási lehetőségeket 

(a szaktárgyi koncentrációt).  

Képes a különböző tudásterületek és a társművészetek 

közötti összefüggések, kapcsolódások, átfedések, 

egymásra hatások felismerésére, és képes azok 

integrációjára. Ismeri a társművészetek (zene-, film-, 

képző- és táncművészet, beszéd, mozgás, báb, 

pantomim stb.) kapcsolódási lehetőségeit, a művészeti 

területek kölcsönös egymásra hatását, kiegészítő 

jellegét, valamint felismeri a művészeti terület 

kapcsolatát más műveltség-területekkel (alkalmazott 

dráma, szakértői játék, a szakértő köntösében 

konvenció). Alapismeretekkel rendelkezik a 

néphagyomány, a népszokások, az ünnepkörök és a 

népi játékok területén, képes a néprajz szakirodalmából 

ismereteit bővíteni, és azt beépíteni az óra menetébe 

A foglalkozásokat összművészeti szemléletmód 

jellemzi, képes a társművészetek eszköztárából 

meríteni.  A célokat, szükségleteket, feladatokat, 

tananyagot, a világ diverzitását, sokszínűségét szem 

előtt tartó komplexitás a tantárgyi integrációban is 

megmutatkozik.  A foglalkozásokon a bemelegítést és a 

különböző tantárgyakat (beszéd és vers/próza, zene és 

ének, mozgás és tánc , színházismeret, bábjáték, 

bábkészítés) egységben szemléli, a céloknak és 

feladatoknak megfelelően integrálja. A foglalkozásba 

beépülnek más művészeti területek, tudásterületek, 

szaktárgyak ismereti és módszerei. (Pl.: sportjátékok, 

népi játékok, kiszámolók és mondókák, 
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(népi körjátékok, dramatikus népi játékok, népzene, 

népdalok, néptánc motívumok).  Tisztában van a 

művészeti terület hazai formáival és iskoláival (A-B-C 

típusú dráma: gyakorlatok, drámapedagógia, színházi 

nevelés, beavató színház, TIE, DIE).  

hangszerhasználat, dalolás, bábkészítés, maszkkészítés, 

bábozás, közös installáció készítése, rajzolás, festés). 

1.5.    

A szaktárgy tanítása során 

képes építeni a tanulók más 

forrásokból szerzett tudására. 

Képes a különböző tudásterületek és a társművészetek 

közötti összefüggések, kapcsolódások, átfedések, 

egymásra hatások felismerésére. A kötelező és 

szabadon választott dokumentumok rámutatnak, hogy a 

pedagógus épít az otthonról hozott általános 

műveltségre és ismeretekre, a más tudásterületről, 

szaktárgyból elsajátított ismertekre, valamint a 

tömegkommunikációs eszközök által közvetített 

információkra. Ismeri a társművészetek kapcsolódási 

lehetőségeit, a tanítványok más művészeti területen 

szerzett ismereteit és tapasztalatait integrálja. 

A megtartott foglalkozás megmutatja, hogy a 

pedagógus épít a gyerekek előzetes tudására és 

ismereteire, az otthonról hozott általános műveltségre, 

ismeretekre és szokásokra. A tömeg- és 

infokommunikációs eszközök információs eszközök 

hatását figyelembe veszi, és - egy általánosan elfogadott 

értékrend mezsgyéin belül - beépíti a foglalkozásba. 

Ismeri a társművészetek kapcsolódási lehetőségeit, a 

foglalkozásokba beépíti a más művészeti területen 

szerzett ismereteiket, jártasságokat és készségeket 

(közös kép alkotása, bábkészítés, zenei aláfestés, 

hangszerhasználat stb.) 

1.6.    

A rendelkezésére álló 

tananyagokat, eszközöket – a 

digitális anyagokat és 

eszközöket is – ismeri, 

kritikusan értékeli és 

megfelelően használja. 

A rendelkezésre álló tananyagok és eszközök 

speciálisan értelmezendők – mivel nincs klasszikus 

értelemben vett tananyag, tankönyv, eszköz. A 

drámapedagógiai alapirodalom, játéktárak a szakma 

evidenciái, ismeretük és a szituációra adaptált 

használatuk elvárt. A drámapedagógus képes a 

fejlesztési célokat, az egyéni szükségletet, a 

Mivel a művészeti területhez nem áll rendelkezésre 

tankönyv, illetve taneszköz, így a pedagógus egyénileg, 

céljainak és a feladatoknak megfelelően állít össze és 

készít eszközöket, tárgyakat, kellékeket, feliratokat, 

sablonokat, kártyákat, fotót, illusztrációt, fénymásol 

szövegeket, illetve használ zenét vagy mozgóképet. A 

rendelkezésre álló tananyagok és eszközök speciálisan 
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követelményeket és az átadandó ismeretanyagot 

egységben, komplex módon szemlélni; a művészeti 

területhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati tudását 

összehangolni az előírt követelményekkel és 

tananyaggal. 

értelmezendők – mivel nincs klasszikus értelemben vett 

tananyag, tankönyv, eszköz. A drámapedagógiai 

alapirodalom, játéktárak a szakma evidenciái, ismeretük 

és a szituációra adaptált tanórai, foglalkozásbeli 

használatuk elvárt. 

1.7.    

A szaktárgynak és a tanítási 

helyzetnek megfelelő, 

változatos oktatási 

módszereket, taneszközöket 

alkalmaz. 

A portfólió dokumentumai bizonyítják, hogy a 

pedagógus a tanítási helyzetnek, a körülményeknek, a 

feldolgozott témának, körüljárt problémának, a 

képesség és készség fejlesztésének, a nevelési célnak és 

a feladatoknak megfelelő módszereket és eszközöket 

alkalmazza. Megfelelő módszertani és motiválási 

tudásbázissal rendelkezik Céljai eléréséhez változatos 

módszereket (kreatív és gyermekközpontú, 

aktivizáló...) alkalmaz., melyek közül a tanár 

szerepben, az egyéni, kis csoportos, nagy csoportos 

dramatikus tevékenység (állókép, némajáték, jelenet, 

színielőadás), az elemző megbeszélés különösen 

jellemző a dráma és színjáték tanítására. A változatos 

feladatokhoz és módszerekhez a tanár különböző 

kellékeket, jelmezeket, tárgyakat, eszközöket állít össze 

vagy készít. 

A foglalkozás során a drámatanárt rugalmasság és 

alkalmazkodó képesség jellemzi, amely figyelembe 

veszi tanítványai aktuális fizikai és szellemi állapotát, 

szükségleteit, érdeklődését, a foglalkozásokat ezekre 

tekintettel tervezi és szervezi. Észleli a szokatlan 

folyamatokat, a rossz hangulatot, a magánéletből vagy 

az iskolai tanórákról hozott sértettségeket, a fáradtságot, 

s ezeket a foglalkozás menetében figyelembe venni, 

kezelni képes. A feladatokat a munkaformák 

sokfélesége, a tevékenységközpontúság, a változatosság 

jellemzi. A dráma és színjáték eszköz- és kellékigényes 

művészeti terület. Tanításához a pedagógus maga 

határozza meg és - tanítványait bevonva - maga készíti 

el, készíti össze a szükséges eszközöket, valamint 

technikai felszerelést (hangosítás, világítás, képvetítés 

stb.).  

1.8.  . 

Tanítványait önálló 

gondolkodásra, a tanultak 

alkalmazására neveli. 

A drámapedagógus képes az ismeretanyag, a téma, a 

probléma tevékenység központú, élményszerű, 

kreativitást fejlesztő átadására, feldolgozására. Képes a 

A foglalkozást elfogadó, toleráns, nyitott légkör 

jellemzi, ahol a csoporttagok vállalhatják önmagukat és 

véleményüket. A pedagógus tanítványait önálló 
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tanulási folyamatot oly módon szervezni és irányítani, 

hogy a tanulók önálló tapasztalatokhoz jussanak, ezeket 

önállóan dolgozhassák fel, illetve, hogy az 

összefüggéseket maguk fedezhessék fel. A portfólió 

tematikus terve és óratervei, az értékelés 

dokumentumai igazolják, hogy a művészeti terület, a 

dráma és színjáték tanulásának pozitív hatása 

megmutatkozik más területeken is. A komplex 

személyiségfejlesztés, a készségfejlesztő gyakorlatok, a 

reális énkép és önértékelés kialakulása, az önálló 

gondolkodás, véleményformálás és érvelés képessége 

az élet más területein is megmutatkoznak.  

gondolatok és vélemények megfogalmazására, mások 

meghallgatására, valamint kreatív, fantáziadús 

megoldások keresésére és művészeti alkotások 

létrehozásra ösztönzi és bíztatja. A saját megoldás, a 

különleges megközelítés dicséretes érték, amelyre 

felhívja a csoport tagjainak figyelmét. A klasszikus 

értelmezést megkerülő új megközelítés esetén 

figyelembe ajánlja klasszikus felfogás ismeretének 

fontosságát is az új gondolat sikeres elfogadtatása 

érdekében. 

1.9.    

Törekszik az elméleti 

ismeretek gyakorlati 

alkalmazási lehetőségeinek 

felismertetésére. 

Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási 

lehetőségeinek felismerése a színjáték tanszak esetében 

speciálisan értelmezendő, mivel gyakorlati jellegéből 

adódóan kevés a hagyományos értelemben vett elméleti 

anyag, ismeretanyag a képzésben. Cél: az alapvető 

színházelméleti fogalmak elsajátítása mellett - a 

meglévő ismeretek gyakorlati alkalmazása, illetve a 

gyakorlati képzés során közvetve elsajátított 

színházelméleti alapfogalmak, összefüggések 

felismerése, megtapasztalása. Az új ismeretek tanítása 

a tapasztalás, a játék, a gyakorlat, a kontextus hozadéka 

lehet, de nem elsődleges cél. Erre a tanítványok a 

képesség- és készségfejlesztő gyakorlatok, a 

A pedagógus képes a cselekvő tanulást életszerű 

helyzetekben, a diákok hétköznapi tapasztalataira építve 

megszervezni. Aktivizáló módszereket alkalmaz, 

lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek közvetlenül 

tapasztalják meg a tanultakat, kerüljenek kapcsolatba 

anyagokkal (tárgyakkal...) és társaikkal. Felhasználja a 

játékot az új ismeretek elsajátításában, a tudás 

gyarapításában. 

A foglalkozásokon a pedagógus képes az ismeretanyag, 

a központi téma, a kulcskérdés tevékenység központú, 

élményszerű, kreativitást fejlesztő átadására, 

feldolgozására; illetve a csoporttal közösen a 
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1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

Indikátorok 
Szakterület/példák 

 A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

dramatikus tevékenység, a szerepjáték, a különböző 

élethelyzetek, témák, problémák feldolgozása közben, 

a megbeszélések és elemzések során észrevétlenül 

tesznek szert. A portfólióból kiderül, hogy a dráma és 

színjáték elméleti ismereteit és szakkifejezéseit a 

tanítványok a gyakorlat közben megismerik és 

elsajátítják.  

gyakorlatból, a dramatikus játékból, a feladatokból 

kiindulva következtetéseket levonni, szabályosságokat, 

normákat megállapítani. A dráma szó eredeti 

jelentéséből kiindulva a folyamatokról nem beszélnek, 

hanem megcsinálják. 

1.10.   

         

Tanítványaiban kialakítja az 

online információk 

befogadásának, 

feldolgozásának, 

továbbadásának kritikus, 

etikus módját. 

 Képes az alkotó információ- és könyvtárhasználatra és 

az infokommunikációs technológia használatára, 

nemcsak a drámamunkához, a foglalkozásokhoz 

szükséges anyaggyűjtéshez, háttér információ 

összegyűjtéséhez, hanem a foglalkozások 

szervezéséhez is. Az online információkat kritikusan 

kezeli, az információszerzés személyiségi és szerzői 

jogi kritériumaival tisztában van.  

A képzés gyakorlati helyzeteiben ez az elvárás csak 

közvetetten valósulhat meg – pl. olyan improvizációs 

gyakorlatban, amely témáját erről a területről veszi. A 

számítógép-használat egyáltalán nem jellemző a 

foglalkozásokra, sőt próbáljuk elvonni őket a 

számítógép és a tévé elől. Ez egy – az emberi 

kapcsolatokra, az emberi kommunikációra épülő – 

gyakorlati képzés. A foglalkozásokon a pedagógus 

szükség szerint használja az infokommunikációs 

eszközöket a feladatok szervezéséhez és a teljesítmény 

archiválására. A tevékenység folyamán - magasabb 

évfolyamokon - felhívja tanítványai figyelmét az 

információk kritikus értelmezésre, és az online 

információ személyiségi jogokat érintő kérdéseire.  
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2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

Indikátorok 

Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

2.1. 

A célok tudatosításából indul 

ki. A célok 

meghatározásához 

figyelembe veszi a tantervi 

előírásokat, az intézmény 

pedagógiai programját. 

A portfólió tervezési dokumentumaiból (tematikus terv, 

foglalkozásterv, sajátos fejlesztési igényű gyermek féléves 

fejlesztési terve, projektterv stb.) kitűnik, hogy ismeri a 

tananyag kiválasztásának és rendszerezésének szempontjait 

elméleti, pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani 

nézőpontjait. Ismeri a központi követelményrendszert és az 

előírt tananyagot (AMKTP), valamint a helyi tanterv (PPR) 

előírásait, és tervezési feladatait ezek figyelembe vételével 

végzi. A tudatos tervezés (tanterv, PPR figyelembe vétele) 

mellett, a dráma és színjáték tanítása azonban 

rugalmasságot, folyamatos alkalmazkodást, fejlődést, 

adaptációt kíván.  

A tervezési folyamatot a komplexitás jellemzi, 

melynek során rengeteg tényezőt kell figyelembe 

venni és összeegyeztetni (központi előírások, 

pedagógiai program, csoportos és egyéni 

fejlesztési célok, a csoport adottságai, életkori 

sajátosságok, a művészeti terület sajátosságai, 

helyi szokások, hagyományok, a rendelkezésre álló 

taneszközök és technikai felszerelések, környezeti 

adottságok). A követelmények nem tárgyi tudás, 

ismeretanyag elsajátítását követelik meg, hanem 

képességek, készségek fejlesztését, bizonyos szint 

elérését írják elő, s ez az alkalmazás során 

nagymértékű rugalmasságot, helyzet-felismerési és 

alkalmazkodási képességet követel meg. A 

foglalkozás tervezésekor a drámapedagógus a 

csoport szükségletei alapján határozza meg a 

fejlesztési célokat és választja ki a megfelelő 

gyakorlatokat, feladatokat, témát, kontextust. 

2.2.  

Pedagógiai munkáját éves 

szinten, tanulási-tanítási 

(tematikus) egységekre és 

órákra bontva is megtervezi. 

A portfólió dokumentumai igazolják, hogy ismeri a 

jogszabályban előírt tervezési dokumentumokat és helyi 

szokásokat, amelyek a tervezési feladatokat meghatározzák. 

(Éves munkaterv, tanmenet, egyéni fejlesztési terv, 

tehetséggondozási terv, produkciós terv, óravázlat, 

A foglalkozás igazolja, hogy a pedagógus a 

gyerekek, a csoport szükségleteiből, képességeiből, 

adottságaiból, előzetes tudásukból indul ki, és 

ennek megfelelően tervezi a nagyobb tematikus 

egységeket (mozgásgyakorlatok, 



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

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án elfogadott második, javított változata. 9 

 

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

Indikátorok 

Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

beszámoló). Képes a fejlesztési célokhoz rendelt 

tananyagtartalmak tudatos meghatározására, rendszerezésre, 

lineáris (pl.: dramatizálás, színpadra állítás, próbafolyamat, 

egy téma, fókusz, gondolat feldolgozása dramatikus 

eszközökkel több foglalkozáson keresztül, szakértői játék 

stb.) és koncentrikus (különböző készségeket és 

képességeket fejlesztő gyakorlatok, játékok visszatérő, 

egyre magasabb szintű gyakorlása) felépítésére, a tervek 

megvalósítására. A szabadon választott dokumentumok 

lehetőséget adnak annak bemutatására, hogy szaktudását és 

egyéniségét mozgósítva képes az iskolai szintű tervezési 

feladatok (helyi tanterv, éves munkaterv, tanszaki 

munkaterv, iskolai szintű projektek) tervezésében 

felelősségteljesen részt venni. 

beszédgyakorlatok, bizalomgyakorlatok, 

fantáziajátékok, ön– és társismereti játékok, 

improvizációs gyakorlatok, komplex dráma stb.). 

Az adott helyzetnek és a szükségleteknek 

megfelelően folyamatosan alakítja a „tananyagot”, 

ennek megfelelően tervezi az órákat. 

2.3.  

Komplex módon veszi 

figyelembe a pedagógiai 

folyamat minden lényeges 

elemét: a tartalmat, a tanulók 

előzetes tudását, 

motiváltságát, életkori 

sajátosságait, az oktatási 

környezet lehetőségeit, 

korlátait stb. 

A tervezés során tisztában van azzal, hogy a különböző 

tanulócsoportok fejlesztése még azonos célok esetében is 

különböző oktatási stratégiát igényel. A tervezési 

dokumentumok bemutatják, hogy ismeri a tanulók 

megismerésének módszereit, a csoport összetételét, életkori 

sajátosságait, a gyerekek egyéni fejlesztési szükségleteit, 

motiváltságukat, és a tervezés során ezeket fokozottan szem 

előtt tartja. A tervezési folyamatot a komplexitás jellemzi, 

melynek során rengeteg tényezőt kell figyelembe venni és 

A tanárnak ismernie kell a csoport tagjainak fizikai 

képességeit, technikai képességeit (a feladat 

megértése, eszközök használatának ismerete…), 

nyilvánvaló lelki világát (készenlét, magatartás, 

önmagával szembeni elvárások…) és a 

lehetőségekhez képest a legmélyebben a rejtett 

lelki világát is. (konfliktusok, élettörténet, 

testnyelv...) A foglalkozás rámutat, hogy tervezési 

munkájában képes figyelembe venni az adott 
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2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

Indikátorok 

Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

összeegyeztetni (központi előírások, pedagógiai program, 

csoportos és egyéni fejlesztési célok, a csoport adottságai, 

életkori sajátosságok, a művészeti terület sajátosságai, helyi 

szokások, hagyományok, a rendelkezésre álló taneszközök 

és technikai felszerelések, környezeti adottságok). 

csoport sajátosságait (a csoport összetételét, 

korosztályi sajátosságait, fejlesztési szükségleteit, 

érdeklődését, motiváltságát, előzetes tudásukat, 

képességeiket, szociális érettségüket, az adott 

foglalkozás idejére jellemző fizikai és mentális 

állapotukat stb.). Képes a szelektálásra, a konkrét 

célokhoz illeszkedő tartalom és forma 

kiválasztására. 

2.4.  
Célszerűen használja a 

digitális, online eszközöket.  

A portfólió bemutatja, hogy képes az infokommunikációs 

technológia kritikus és alkotó használatára. Ismeri az 

infokommunikációs eszközök használatát és alkalmazási 

lehetőségüket a foglalkozásokon. A művészeti terület 

gyakorlati jellegéből fakadóan a számítógép használat 

egyáltalán nem jellemző a foglalkozásokra. Képes az alkotó 

információ- és könyvtárhasználatra és az 

infokommunikációs technológia használatára az 

anyaggyűjtés fázisában. Magasabb évfolyamokon a 

színházismeret tárgy tanításában a mozgókép vetítési 

lehetőségeket használja. Ismeri a fontosabb 

színpadtechnikai szcenikai eszközök működést, (digitális) 

világítási, hangtechnikai eszközök biztonságos használatát.  

A képzés gyakorlati helyzeteiben ez az elvárás 

csak közvetetten valósulhat meg – pl. olyan 

improvizációs gyakorlatban, amely témáját erről a 

területről veszi. A számítógép használat egyáltalán 

nem jellemző a foglalkozásokra, sőt próbáljuk 

elvonni őket a számítógép és a tévé elől. Ez egy – 

az emberi kapcsolatokra, az emberi 

kommunikációra épülő – gyakorlati képzés.  
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2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

Indikátorok 

Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

2.5.  

Az órát a cél(ok)nak 

megfelelően, logikusan építi 

fel. 

Az óratervek rámutatnak, hogy a pedagógus a foglalkozás 

fejlesztési célkitűzését, problémafelvetését, fókuszát szem 

előtt tartva a foglalkozást logikusan építi fel, változatos 

módszerekkel, gyakorlatokkal, drámamódokkal és 

munkaformákkal tervezi. Törekszik a tanulók 

megismerésére annak érdekében, hogy minden tanulójának 

a megfelelő tanulási környezetet és az ennek megfelelő 

stratégiát biztosítsa. 

A foglalkozáson látottak bizonyítják, hogy a 

pedagógus az óra tervezésekor az előző 

foglalkozás tanulságait és a csoport szükségleteit 

szem előtt tartva határozta meg a foglalkozás 

célkitűzését, témáját, problémafelvetését, fókuszát. 

A módszereket, munkaformákat, térszervezést, a 

szerepeket és helyzeteket ehhez rendelte hozzá. A 

foglalkozás folyamán a tervet rugalmasan kezelte, 

alkalmazkodott a gyerekek aktuális, fizikai és 

mentális állapotához, véleményüket, ötleteiket 

pozitívan fogadta és beépítette.  

2.6.  

A tanulók tevékenységét, a 

tanulási folyamatot tartja 

szem előtt. 

A tanulási folyamatot oly módon szervezi és irányítja, hogy 

a tanulók önálló tapasztalatokhoz jussanak, ezeket önállóan 

dolgozhassák fel, illetve, hogy az összefüggéseket maguk 

fedezhessék fel. A dráma és színjáték, illetve minden más 

szabadon választható tárgy élménypedagógia. Jellemzője a 

gyakorlati megközelítés, a tevékenységközpontúság. A 

tanulási folyamat a a gyakorlaton, a tevékenységeken 

keresztül valósul meg. Ez a szemlélet áthatja a portfólió 

egészét.  

A követelmények nem tárgyi tudás, ismeretanyag 

elsajátítását követelik meg, hanem képességek, 

készségek fejlesztését, bizonyos szint elérését írják 

elő. Fontos alapelv, hogy a foglalkozásokon nem 

nyertes-vesztes játszmák és játékok, hanem 

együttműködésen alapuló kihívások legyenek. 

Nem,,győztünk" - hanem ,,sikerült". A 

foglalkozásokat gyakori tevékenységváltás,  akciók 

és interakciók jellemzik. A képesség és 

készségfejlesztő gyakorlatok mellet hangsúlyos 

szerepet kapnak a szerepfelvétel, különböző 
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2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

Indikátorok 

Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

élethelyzetek kipróbálása, a szituációs játékok, az 

improvizáció és ezek elemezése. 

2.7.  

Használja a szociális 

tanulásban rejlő 

lehetőségeket. 

Az oktatás során a célokat a közösségben végzett 

dramatikus tevékenység élményén, a játék örömén 

keresztül érjük el. A játék, dramatikus tevékenység, a 

drámamunka, a színjáték akciók és interakciók sorozata, 

melyen keresztül a gyerekeknek lehetőségük nyílik a 

közösségi lét, a közösség szabályainak megismerésére, az 

egymásra figyelés, az együttműködés megtapasztalására, a 

szociális és társadalmi szerepek megismerésére és 

játékhelyzetben való kipróbálására, az ön- és társismeret 

fejlesztésére. A dráma és színjáték, illetve a szabadon 

választható foglalkozások aktivitása, a szerepbe lépés, 

problémák megoldása, paralel szituációk átélése a 

leghatékonyabb módszer bizonyos értékek belátására és 

interiorizációjára. Az élet tanulása, megéreztetés, átélés, 

gyakorlati tudásszerzés. 

A foglalkozás során a pedagógus odafigyel a 

gyerekek közötti társas kapcsolatok és interakciók 

alakulására. Kihasználva a tevékenység központú 

csoportos oktatás lehetőségeit a téma, a 

gyakorlatok és szituációk megválasztásával olyan 

helyzetet teremt, ahol a gyerekek szociális 

(együttműködés, empátia, tolerancia, szociális 

érzékenység, emberismeret, önismeret, társismeret, 

altruizmus stb.) képességei fejlődnek. 

2.8.  
Alkalmazza a differenciálás 

elvét. 

A színház- és bábművészeti oktatásban gyakran alkalmazott 

forma a páros, illetve kis csoportos munka. A portfólió 

elméleti és gyakorlati dokumentumai rámutatnak, hogy a 

pedagógus tisztában van a kis csoportos munka és a 

differenciálás közti különbséggel, és a kettőt céljainak 

megfelelően biztosan használja.  A differenciálás a 

A foglalkozáson tudatosan alkalmazza a páros és 

kis csoportos munkaformát. Ilyenkor a gyerekek 

saját választás alapján vagy véletlenszerűen 

kerülnek egy csoportba, és azonos feladatot 

ugyanazzal a munkaformával kell megvalósítaniuk 

(pl.: prózai szöveg csomópontjainak bemutatása 
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2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

Indikátorok 

Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

csoportok különböző szempont szerinti (tudásszint, 

képesség, együttműködés fejlesztése, drámamunkában való 

jártasság stb. ) tudatos összeállítását, illetve különböző 

témájú, típusú, nehézségű vagy munkaformájú, drámamódú 

feladatok kijelölését feltételezi, de erre a drámamunkában 

ritkán adódik lehetőség, illetve ritkán van szükség. 

állóképben, naplórészlet megírása egy adott 

eseményről stb). A differenciálás tudatos 

csoportalakítást és differenciált feladatkijelölést 

feltételez. Ez lehet azonos feladat különböző 

eszközzel történő magvalósítása (pl.: egy adott 

szituáció eljátszása állóképsorozattal, 

némajelenettel, kulcsmondatos jelenettel, szöveges 

improvizációval, szinkronjátékkal stb.), illetve 

különböző fajtájú és nehézségű feladatok esetén. 

2.9.  

Tudatosan törekszik a 

tanulók motiválására, 

aktivizálására. 

Mivel az alapfokú művészetoktatás nem kötelező oktatási 

forma, a gyerekek önként választják. Így az elköteleződés és 

a motivációs szint erősebb. A drámapedagógus azonban 

folyamatosan törekszik a figyelem felkeltésére, a bevonódás 

és játéban tartás biztosítására, és ehhez a hagyományos 

motivációs technikákon kívül a dráma feszültségteremtő 

eszközeit hívja segítségül (szerepbe lépés, szerepformálás, 

késleltetés, titok, akadály stb.) A portfólió kötelező és 

szabadon választott elemei bizonyítják, hogy a 

drámapedagógus tisztában van a motívumok fontosságával, 

ismeri a motiválás és aktivizálás alapvető technikáin és 

eljárásain kívül a művészeti ágra jellemző speciális 

módszereket is. A pedagógus vallja, hogy a tanulás aktív 

folyamat, amelyben a tanuló maga konstruálja tudását. 

A foglalkozás tapasztalatai megmutatják, hogy a 

pedagógus ismeri a hagyományos aktivizáló és 

motiváló eszközökön kívül a művészeti ágra 

jellemző speciális aktivizáló, bevonó, 

feszültségteremtő- és feszültségoldó, motiváló 

technikákat és módszereket, és az aktuális 

helyzetnek megfelelően alkalmazni is tudja őket. 
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2.10.   

       

Tudatosan tervezi a tanóra 

céljainak megfelelő 

stratégiákat, módszereket, 

taneszközöket. 

A portfólió tervezési dokumentumaiban (tematikus terv, 

foglalkozástervek) tudatosság érvényesül a fejlesztési célok 

és feladatok, a vizsgálni kívánt szituációk, problémák, 

élethelyzetek kiválasztásában, a fókusz meghatározásában, a 

témák és a kontextus kiválasztásban, tehát a tanagyag 

meghatározásában, illetve a céloknak megfelelő stratégiák, 

módszerek, munkaformák, drámamódok és eszközök 

kiválasztásban egyaránt. 

A foglalkozás igazolja, hogy a drámapedagógus 

képes a pedagógiai céloknak, a művészeti 

területnek és a tanítási tartalomnak megfelelő 

folyamat, stratégia, módszer, szervezési forma, 

eszköz, kellék, tér meghatározására és 

kiválasztására. Tudatosan érvényesíti a 

fokozatosság elvét, azaz az egyszerű feladatoktól 

jutunk el az összetettebb, bonyolultabb, komolyabb 

erőfeszítést jelentő feladatokig. 

A megtervezett óra kritériumai: a céloknak való 

megfelelés (létszám, életkor, szociális helyzet, 

pillanatnyi lelkiállapot…) és a teljes pszichikai- 

fizikai biztonság. 

Tisztában van azzal, hogy a különböző 

tanulócsoportok még azonos célok esetében is 

különböző oktatási stratégiát, módszereket 

igényelnek. 

2.11.   

       

Többféle módszertani 

megoldásban gondolkodik. 

A óratervek példát mutatnak arra, hogy a drámapedagógus 

változatos általános  (tanári előadás, magyarázat, elbeszélés, 

tanulói kiselőadás, megbeszélés, vita,  munkáltatás, 

projektmódszer, tanulási szerződés, játék, kirándulás, 

otthoni feladat) és szaktárgyspecifikus, drámás módszertani 

(különböző típusú játék, gyakorlat, dramatikus tevékenység, 

A foglalkozáson látottak bizonyítják, hogy a 

pedagógus széles módszertani tudással 

rendelkezik. Az általános pedagógiai módszereket 

képes a drámás-színjátékos helyzetre adaptálni, 

valamint a dráma és színjáték speciális módszereit 

használni. A foglalkozások folyamán képes a 
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szerepjáték, helyzetgyakorlat, egyeztetés, elemző 

megbeszélés,  tanulói demonstráció, előadáselemzés stb) 

repertoárral rendelkezik, és azt céljainak megfelelően 

használja. Képes a különböző adottságokkal, képességekkel, 

illetve előzetes tudással rendelkező tanulók fejlesztésének, 

tanulásának megfelelő módszerek megválasztására, 

tervezésére és alkalmazására, a pályaorientáció segítésére. 

szerepbe lépésre, szerepek felvételére, és a 

foglalkozás szerepből történő irányítására és 

szervezésére. A foglalkozásvezető egyfajta 

„facilitátori” szerepben segítheti a kivételes és 

izgalmas helyzetek létrejöttét. Ezeket az aktív 

helyzeteket speciális, előre megtervezett, 

mindvégig tudatosan kontrollált körülmények 

között hozza létre a foglalkozásvezető, így 

teremtve meg a tanulásra leginkább alkalmas 

varázslatos pillanatot. 

2.12.   

       

Terveit az óra 

eredményessége 

függvényében felülvizsgálja. 

A portfólió tervezési dokumentumainak reflexiói 

bemutatják, hogy a pedagógus képes a tervezés és 

megvalósítás összevetésére, az önreflexióra, az erősségek és 

gyengeségek meghatározására, a tanulságok levonására, a 

tervezés korrekciójára és új célok kitűzésére. A reflexiók és 

korrekciók érvényesülhetnek az egyén szintjén (egyéni 

fejlesztési célok és tervek), a csoport egészére 

(közösségépítés, együttműködés fejlesztése), a témák 

kiválasztására (a téma folytatása, továbblépési lehetőség, 

elágazások, különböző lehetőségek vizsgálata, új alapanyag, 

képek, szövegek), a problémák kezelésére 

(problémafelvetés, megoldási lehetőségek és 

A jó drámatanár fontosnak tartja a tudatos 

tervezést, az alapos felkészülést, hogy aztán a 

gyerekek aktuális mentális és fizikai állapotához 

alkalmazkodva, érdeklődésüket és motivációjukat 

figyelembe véve a terveket rugalmasan kezelje, 

akár az óra egész tartalmát és felépítését 

megváltoztassa. Képes a tervezés és megvalósítás 

összevetésére, az önreflexióra, az erősségek és 

gyengeségek meghatározására, a tanulságok 

levonására, a tervezés korrekciójára és új célok 

kitűzésére. 
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következmények végiggondolása, következtetések) 

vonatkozóan.  

 

3. kompetencia: A tanulás támogatása 
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3.1.  

Épít a tanulók szükségleteire, 

céljaira, igyekszik felkelteni 

és fenntartani érdeklődésüket. 

A portfólió elemeiből kiderül, hogy ismeri a művészeti ág, 

a dráma és színjáték gyakorlati, tevékenység központú 

jellegéből fakadó élményszerű tanulás hatását a megértés, 

átélés mélységére, intenzitására, a kreativitásra és a 

motivációra. Tisztában van a motívumok fontosságával, 

ismeri a motiválás alapvető technikáit és eljárásait, így 

képes feszültségteremtésre, az érdeklődés felkeltésére és 

fenntartására (ld. 2.9.). Képes a tanulási tevékenységet a 

fizikai és szellemi aktivitás, a bevonódás, a szerepfelvétel 

és szerepjátszás eszközével tevékenység központúvá és 

élményszerűvé tenni, ami fenntartja a feszültséget, 

biztosítja a motivációt és a megérzés, megértés 

intenzitását. 

A dráma és színjátéktanár a tanulási folyamat 

szervezésére és irányítására, a partneri kapcsolat 

kialakítására, az együttműködésre helyezi a 

hangsúlyt. A foglalkozások célja a komplex 

személyiségfejlesztés, az ízlés, látásmód formálása, 

a művészi kifejezőkészség, a fantázia és kreativitás 

fejlesztése a dráma és színjátszás 

eszközrendszerével. A foglalkozás cél és feladat 

meghatározása a tanulók és a csoport 

szükségleteiből indul ki. A foglalkozásokba gyakran 

beépíti a foglalkozás résztvevőinek meglátásait, 

ötleteit, figyelembe veszi az egyéni célokat. (Pl. 

Szabad levezető játéksáv a foglalkozás végén.) 

3.2.  Figyelembe veszi a tanulók 

aktuális fizikai, érzelmi 

A drámatanárt nagyfokú rugalmasság és alkalmazkodó 

képesség jellemzi, amely figyelembe veszi tanítványai 

A drámapedagógus, színházpedagógus 

személyiségét innovatív szemlélet, az új ötletek 
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állapotát, és szükség esetén 

igyekszik változtatni előzetes 

tanítási tervein. 

aktuális fizikai és szellemi állapotát, szükségleteit, 

érdeklődését. A megismerési folyamat pszichológiai 

jellemzői és az ezeket befolyásoló tényezőket ismerve 

képes az aktivitást, interaktivitást, motivációt és 

differenciálást elősegítő módszerek és eszközök gazdag 

választékát alkalmazni. Képes a foglalkozástervet 

módosítani a gyerekek mentális és fizikai állapotának és a 

körülményeknek megfelelően. Jellemző rá a céloknak és a 

helyzetnek megfelelő kreatív megoldások rögtönzése. 

Mivel a gyerekek tanítás után, a délutáni órákban érkeznek 

a foglalkozásra, figyelembe veszi aktuális érzelmi 

állapotukat, fáradtságukat, koncentrációs képességüket, 

relaxációs és lazító, feszültségoldó gyakorlatokkal és 

bemelegítéssel teszi drámamunkára alkalmassá őket. 

Ismeri és alkalmazza a ráhangolódást, elmélyülést, 

befogadást segítő feszültségoldó technikákat.  

kipróbálására való hajlandóság, a játékosság és 

kreativitás jellemzi, ami biztosítja a foglalkozások 

sokszínűségét, érdekességét és a motivációt. A 

foglalkozásokon folyamatosan figyelemmel kíséri a 

növendékek fizikai és mentális állapotát, 

fáradtságukat, koncentrációs képességüket, és a 

foglalkozást ennek megfelelően alakítja, változatos 

módszereket és munkaformákat alkalmaz, lazító, 

relaxációs gyakorlatot iktat be, az aktivitást és 

megnyugvást igénylő feladatokat váltogatja. 

Érzékenyen reagál a növendékek aktuális érzelmi 

állapotára, illetve a témával, feladatokkal, 

gyakorlatokkal kapcsolatos érzelmi reakciójukra.  

3.3.  

Pozitív visszajelzésekre 

épülő, bizalomteli légkört 

alakít ki, ahol minden tanuló 

hibázhat, mindenkinek 

lehetősége van a javításra. 

Ismeri az önismeret, önkritika, a társismeret, az önálló 

véleményalkotás, kritikai szemléletmód kialakításának, 

fejlesztésének módszereit és eszközeit. Nyugodt, 

biztonságot adó légkör kialakításával lehetőséget biztosít 

és ösztönzi a növendékeket az önálló gondolatok 

megfogalmazására, önálló vélemény kialakítására, az 

érvelés technikáinak elsajátítására és a vitára. A 

feladatokat, gyakorlatokat, a foglalkozás nagyobb 

egységeit érvekkel alátámasztott elemző beszélgetés 

A foglalkozások fókuszában gyakran jól 

megfogalmazott kérdés, problémafelvetés áll, 

aminek gyakran nincs egy lehetséges, egyértelmű 

megoldása. A választ, a megoldást, a lehetőségeket 

a tanulók és a drámatanár együtt keresik. A 

foglalkozásokat elfogadó, meleg, nyitott légkör 

jellemzi, ahol a tanítványok meg merik fogalmazni 

egyéni gondolataikat és véleményüket. Ebben az 

elemző, értékelő folyamatban csak a tárgyi 
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követi, ahol lehetőség nyílik egymás véleményének 

meghallgatására, munkájának értékelésére, ami segíti a 

tanulók énképének fejlődését, az önértékelés kialakítását. 

A pedagógust nyitottság, elfogadás és empátia jellemzi, 

ami alkalmassá teszi az együttműködésre, a gyerekek 

gondolatainak, véleményének, nézeteinek, ötleteinek, 

kezdeményezéseinek elfogadására, elfogadó, bizalomteli 

légkör kialakítására.  A hibázás legtöbbször a közösségi 

normák, a játékszabályok, a feladat szabályrendszerének 

megsértését, figyelmen kívül hagyását jelneti, amit javítani 

kell. A feladat tartalmát, a megfogalmazott gondolatot és a 

megvalósítást azonban csak abban az esetben szükséges 

értékelni, ha a drámafolyamat eredménye közösségi 

bemutatást feltételez. 

tévedéseket érdemes javítani, illetve felhívni a 

gyermek figyelmét, ha véleményével, 

viselkedésével közösségi, társadalmi normákat sért. 

A dráma és színjáték foglalkozások alapvető 

feladata a személyiségfejlesztés, a képességek- és 

készségek fejlesztése. Ebben a folyamatban a 

foglalkozásokon a támogató, ösztönző, pozitív 

értékelés kerül előtérbe. A drámafoglalkozások 

légköre kizárja a tekintélyalapú, kinyilatkoztató, a 

foglalkozásvezető véleményét szent és 

megváltoztathatatlan kinyilatkoztatásként kezelő 

tanári attitűdöt, illetve a félelemkeltés, a félelem 

minden változatát. 

3.4.  

A tanulást támogató 

környezetet teremt például a 

tanterem elrendezésével, a 

taneszközök használatával, a 

diákok döntéshozatalba való 

bevonásával.  

A portfólió dokumentumaiban és a reflexiókban 

megfogalmazódik, hogy a pedagógus a környezetet, teret, 

a termet, a berendezést, az eszközöket céljainak 

megfelelően alakítja. Az ideális tér egyszerre alkalmas az 

egymásra figyelésre megfelelő, intim légkör 

megteremtésére, és a mozgásgyakorlat helyigényének 

kielégítésére. A gyakorlatorientált művészeti ág 

meglehetősen eszköz- és kellékigényes. A játékokhoz, 

gyakorlatokhoz, feladatokhoz a pedagógus előre 

átgondolja, elkészíti (térkép, sablon, séma, szerep a falon 

figura, szerepkártya, szituációs kártya stb.) és összekészíti 

A foglalkozás során képes a tanulási környezetet 

úgy kialakítani és szervezni, hogy a legmegfelelőbb 

körülményeket biztosítsa a hatékony 

személyiségfejlesztéshez, a dramatikus 

tevékenységhez, alkotó folyamathoz. Megfelelő 

körülményeket biztosít az elmélyülést igénylő, a 

mozgásos gyakorlatokhoz és színpadi 

megjelenítéshez. A tervek megvalósításához jó 

szervezőkészséggel rendelkezik, megvalósításkor 

képes a körülményekhez alkalmazkodni, a helyi 

adottságokat figyelembe venni (térigény, 
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az eszközöket. A gyerekek nemcsak az őket érintő 

kérdésekben (fakultatív programok, feldolgozandó témák, 

alkotások stb.) foglalhatnak állást, hanem a foglalkozás 

alakításában is aktívan részt vesznek. A dráma- és színház-

pedagógia sajátosságából (szerepfelvétel, történetmesélés, 

szituációs gyakorlatok, fantáziafejlesztő gyakorlatok stb.) 

fakad, hogy a gyerekek folyamatos döntéshelyzetben 

vannak, a foglalkozás történéseit és menetét aktívan 

befolyásolják, és irányítják. A drámapedagógus arra épít, 

amit a növendékek a foglalkozáson létre hoznak.  

teremadottság, felszereltség, technikai eszközök 

megléte, tárgyak, kellékek). A foglalkozás folyamán 

figyelembe veszi és beépíti a növendékek ötleteit, 

véleményét. A gyerekek felismerik az aktív 

részvétel jelentőségét, az alkotó munka közösségi 

jellegét, és felelősséget vállalnak munkájukért. 

3.5.  

Megfelelő útmutatókat és az 

önálló tanuláshoz szükséges 

tanulási eszközöket biztosít a 

tanulók számára, pl. webes 

felületeket működtet, 

amelyeken megtalálhatók az 

egyes feladatokhoz tartozó 

útmutatók és a letölthető 

anyagok. 

Az alapfokú művészetoktatás szabadon válaszható 

jellegéből és a tárgy gyakorlati természetéből fakadóan 

nincs önálló tanulás, kötelező házi feladat, gyakorlandó 

ismeretanyag (csak magas évfolyamon, elméleti tárgyból, 

illetve memoriterek esetén lehet ilyen). A pedagógus 

azonban a személyiségfejlesztés gyakorlataihoz, a dráma- 

és színpadi munkához szükséges eszközöket, kellékeket – 

a tanulókat bevonva, akár önálló munkájukra is 

támaszkodva – összegyűjti/összegyűjtteti vagy 

elkészíti/elkészítteti (pl.: feladatkártyák,  sablonok, 

szókártyák, szerepkártyák, helyszínkártyák, 

hangulatkártyák, szövegek, képek, fotók, diák, 

illusztrációk, díszletek, jelmezek, kellékek, eszközök, 

A foglalkozáson a pedagógus a szükséges 

mennyiségű tanulási eszközről gondoskodik a 

tanulók létszámának és választási lehetőségének 

biztosításával. A feladatleírások pontosak, 

szabatosak, a korosztálynak megfelelően 

megfogalmazottak.  
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3. kompetencia: A tanulás támogatása 

Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

tárgyak, hangszerek, mozgóképanyag, zenei felvétel, 

effektek stb.). 

3.6.  

Kihasználja a tananyagban 

rejlő lehetőségeket a tanulási 

stratégiák elsajátítására, 

gyakorlására. 

A színház- és bábművészeti képzés legfőbb célja a 

komplex személyiségfejlesztés. A tematikus egység terve, 

a foglalkozásvázlatok, az egyéni fejlesztési terv, a 

nyomtatott források annotált bemutatása igazolják, hogy a  

foglalkozások alapját képező tanulási képességeket és 

készségeket (koncentráció, figyelem, megfigyelőkészség, 

érzékelés, utánzás, memória, együttműködés, 

kommunikáció, kapcsolatteremtés, beszédkészség, 

kifejezőkészség, szókincs, metakommunikáció, fantázia, 

mozgáskészség, egyensúly, térérzékelés, testtudat, 

kézügyesség, finommotoros mozgás, ritmusérzék stb.) 

fejlesztő játékok és gyakorlatok hozzájárulnak a hatékony 

tanulás elsajátításához.  

A foglalkozáson bemelegítő, ráhangoló kezdő 

játéksorként, vagy önálló egységként megjelennek a 

tanulási stratégiát hatékonyan támogató - 

képességeket- és készségeket fejlesztő - játékok és 

gyakorlatok. A pedagógus munkáját asszociatív 

szemlélet jellemzi: a világot, a foglalkozás anyagát, 

a feldolgozandó témát egységben szemléli. Képes a 

témaválasztásban az analógiák, párhuzamok, a 

konkrét és asszociatív kapcsolódások felismerésére 

és felismertetésére. A foglalkozás aktivitása, a 

szerepbe lépés, problémák megoldása, paralel 

szituációk átélése a leghatékonyabb módszer 

bizonyos értékek belátására és interiorizációjára. A 

drámafoglalkozások játékhelyzetei és a színjáték 

létrehozásának folyamata modellezi a mindennapi 

élet szituációit, a felismerések, a megértés, a 

megoldások hasonlóan működnek a játék/színjáték 

kereteiben, mint a valós életben, s ezzel indirekt 

tanulási folyamat zajlik, s az elsajátított eszközök 

felhasználhatók a tanulási folyamat más 

helyzeteiben is.  
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3. kompetencia: A tanulás támogatása 

Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

3.7.  

Felismeri a tanulók tanulási 

problémáit, szükség esetén 

megfelelő szakmai segítséget 

kínál számukra. 

A csoportprofil, a tanulói profil, valamint a portfólió 

dokumentumainak reflexiói bizonyítják, hogy a pedagógus 

ismeri a tanulók és a csoport megismerésének módszereit. 

A csoportépítő, együttműködést fejlesztő, a képességeket- 

és készségeket fejlesztő játékok és gyakorlatok, a 

drámamunka, a színpadi alkotó folyamat, valamint a 

beszélgetések közben felismeri a tanítványai gyengeségeit 

és tanulási nehézségeit, és képes azokat a művészeti ág 

eszközrendszerével egyénileg fejleszteni. 

A foglalkozás folyamán kitűnik, hogy a pedagógus 

foglalkozásait a növendékek egyéni fejlesztési 

szükségletei szerint tervezi, a feladatokat ennek 

megfelelően határozza meg. A tanulási 

nehézségekkel küzdő gyermeket a 

tevékenységközpontú dráma és színjáték 

segítségével sikerélményhez juttatja. A 

drámajáték/színjáték közvetve-közvetlenül fejleszti 

a tanulók önkifejezését, beszédkészségét, teljes 

kommunikációját, a lényeg kiemelésének 

képességét, a memóriát. 

3.8.  

Tanítványaiban igyekszik 

kialakítani az önálló 

ismeretszerzés, kutatás 

igényét. Ösztönzi a tanulókat 

az IKT-eszközök hatékony 

használatára a tanulás 

folyamatában. 

A színház- és bábművészeti képzés gyakorlatközpontú, 

nincs – hagyományos értelemben vett – önálló 

ismeretszerzés, kutatás. De a foglalkozásokhoz 

kapcsolódóan ösztönözheti a tanulókat, főleg magasabb 

évfolyamon, az egyes kapcsolódó IKT eszközök 

használatára (hang- és fénytechnika, hang- és képrögzítő 

eszközök, digitális ismeretszerzés, animáció). Foglalkozás 

előkészítése vagy lezárásaként, nem kötelező házi feladat 

lehet a hagyományos és digitális ismeretszerzés, kutatás, 

vagy a téma, szöveg előzetes feldolgozása vagy 

továbbgondolása digitális eszközök segítségével (pl.: 

animáció, mozgókép, hangfelvétel stb.). 

A foglalkozásokhoz kapcsolódóan a pedagógus 

ösztönözheti a tanulókat, főleg magasabb 

évfolyamon, az egyes kapcsolódó IKT eszközök 

használatára (hang- és fénytechnika, hang- és 

képrögzítő eszközök, digitális ismeretszerzés, 

animáció). 
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4.1. 

Munkájában a nevelést és az 

oktatást egységben szemléli és 

kezeli. 

A művészeti ág jellegének megfelelően a drámatanár 

munkájában - a drámafoglalkozásokon és a színházi 

alkotás során egyaránt - egyszerre érvényesül a 

képességeket fejlesztő, ismereteket közvetve átadó 

oktató, illetve a személyiséget és a közösséget formáló 

nevelő hatás. Ez tükröződik a portfólió elméleti és 

gyakorlati dokumentumaiban is. A foglalkozások egyik 

fő célja a komplex személyiségfejlesztés, az ízlés, 

látásmód formálása, a művészi kifejezőkészség, a 

fantázia és kreativitás fejlesztése a dráma és színjátszás 

eszközrendszerével. A drámapedagógus tisztában van a 

dráma és színművészet a tanulók 

személyiségfejlődésében betöltött szerepével, 

lehetőségeivel. A komplex személyiségfejlesztés 

részeként szemléletformálást végez, különböző 

élethelyzetekben megmutatkozó morális tartalmakat, 

viselkedési mintákat, társadalmi szerepeket, választási 

lehetőségeket, alternatívákat elemez és vizsgál, a 

dráma- és színház-pedagógia eszközeivel 

szemléletformálást végez.  

Az óralátogatás bebizonyítja, hogy a 

drámafoglalkozáson a pedagógus a nevelést és az 

oktatást egységben szemléli, bár az elsődleges 

nevelési célok mellett a közismereti tárgyakra 

jellemző oktatás háttérbe szorul, a tanuló a 

megtapasztaláson, az élményen keresztül, a 

gyakorlati tevékenységek során elsajátítja a 

szükséges elméleti ismereteket is. A drámatanár 

tisztában van a személyiségformálás és az erkölcsi 

nevelés felelősségével, a személyes példa, a 

mintaadás pedagógiai hatásával, s ez a tudás 

minden megszólalásában tetten érhető. 

4.2. A tanulói személyiség(ek) 

sajátosságait megfelelő 

A portfólió kötelező és szabadon választott 

dokumentumai alátámasztják, hogy a 

drámapedagógusnak a tanulók megismerésére, 

Attól függően, hogy a pedagógus hol tart a tanítási-

tanulási folyamatban, a dráma vagy színjáték 

foglalkozás különböző mértékben mutatja be a 
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Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

módszerekkel, sokoldalúan tárja 

fel. 

személyiségük feltárására a foglalkozások szabad 

légköréből és a dráma és színjáték természetéből 

adódóan sokféle eszköz áll rendelkezésére. A kötetlen 

és irányított beszélgetés, a nyitott mondatok „én” 

közlései, az asszociációs és fantáziajátékok, elemző 

beszélgetések alkalmával megnyilvánuló egyéni 

vélemények, a különböző önismereti gyakorlatok 

lehetővé teszik a növendékek személyiségének 

sokoldalú feltárását.  A dráma és színház-pedagógia 

fontos jellemzője, hogy csoportos művészeti 

tevékenység. A csoport, a csoportdinamikai tényezők 

megismerése legalább olyan fontos tényező, mint a 

tanulói személyiség megismerése. A drámapedagógus 

ismeri a csoport, a csoportfejlődés és a közösségek 

pszichológiai, szociológiai és kulturális sajátosságait, a 

csoportdinamikai tényezőket. Ismeri a 

közösségteremtés, közösségépítés, az együttműködés, a 

motiváció kialakításának stratégiáit, módszereit és 

eszközeit, és ezeket folyamatosan alkalmazza a közös 

célokért tenni képes közösség összehangolása 

érdekében. 

tanulói személyiség sokoldalú feltárását és a tanuló 

megismerésének különböző módszereit. Az év eleji 

csoportépítő, összeszoktató foglalkozások nagy 

része az ilyen jellegű játékokra, gyakorlatokra épül, 

míg az év folyamán az önismeret és önértékelés 

kerül előtérbe. Egy színpadra állítási 

próbafolyamat, bár sokat hozzátesz a tanuló 

személyiségképéhez, elsődlegesen nem az egyéni 

sajátosságok megismerése a cél. A 

drámapedagógus tiszteletben tartja tanítványai 

egyéniségét, személyiségét, és véleményét, és ezt 

elvárja tanítványaitól is.  



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

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án elfogadott második, javított változata. 24 

 

4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

Indikátorok 
Szakterület/példák 
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4.3. 

A tanuló(k) személyiségét nem 

statikusan, hanem fejlődésében 

szemléli. 

A portfólió dokumentumai bizonyítják, hogy a 

pedagógus ismeri a fejlődéslélektan által meghatározott 

életkori jellemzőket, a személyiségfejlődés és a 

szocializáció folyamatát. A növendékek 

személyiségfejlődését folyamatában szemléli, képes az 

egyéni, személyre szabott fejlesztési célok és értékelési 

normák kialakítására, az egyéni fejlődés nyomon 

követésére. Érzékeny és empatikus a tanulók 

problémáira. Képes felfedezni növendékei értékeit és 

erősségeit, pozitív érzelmekkel viszonyulni hozzájuk. 

Ismeri csoportját és tanítványait.  Ismeri a csoportok és 

a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró 

módszereket, le tudja írni csoportja aktuális 

csoportdinamikai állapotát, meg tudja határozni a 

gyerekek egymáshoz fűződő viszonyát, a centrumban és 

a periférián lévő tanulók helyzetét, a vezetésre alkalmas 

és a visszahúzódó, az előre vivő és a hátra mozdító 

növendékeket, rendelkezik ez utóbbi helyzetre segítő 

stratégiával. 

Egy vagy két óralátogatás nem alkalmas arra, hogy 

egy folyamatot megfigyeljünk, nem könnyen 

állapítható meg, vajon a pedagógus képes-e 

növendékei személyiségfejlődését nyomon követni. 

A látogatott órák feladatai, a játékok, gyakorlatok, 

dramatikus tevékenységek elemző megbeszélése 

közben, a pedagógus visszajelzéseiből, egyénre 

szabott elvárásaiból és az értékelésből azonban 

következtetni lehet rá.  

4.4. A tanuló(k) teljes 

személyiségének fejlesztésére, 

Ismeri a személyiségfejlesztés, a készségek és 

képességek, az önismeret, önazonosság, önbizalom, az 

önértékelés, az alkotó önkifejezés kialakításának és 

fejlesztésének eszközeit, módszereit. A dráma és 

A foglalkozások célja a komplex 

személyiségfejlesztés, az ízlés, látásmód formálása, 

a művészi kifejezőkészség, a fantázia és kreativitás 

fejlesztése a dráma és színjátszás 
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Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

autonómiájának 

kibontakoztatására törekszik. 

színjáték tanításának elsődleges célja a komplex 

személyiségfejlesztés a dráma és színjáték eszközeivel. 

A gyakorlatokat és dramatikus tevékenységet követő 

elemző megbeszélés folyamán a növendékek 

megfogalmazzák érzéseiket, véleményüket és 

gondolataikat, mely növeli az önkifejezés képességét és 

a személyes vélemény kialakítását, az autonóm 

személyiség kibontakozását.  

eszközrendszerével. A foglalkozások folyamán a 

feladatok, nagyobb logikai egységek után vagy az 

óra végén összegzésre, elemző megbeszélésre, a 

közös munka, a tanulási folyamat értékelésére 

kerül sor. Ennek keretében a tanulóknak 

lehetőségük nyílik önálló vélemény kialakítására, 

személyes élmények és érzések megfogalmazására, 

az önbizalom és önértékelés fejlesztésére.  

4.5. 

Felismeri a tanulók tanulási 

vagy személyiségfejlődési 

nehézségeit, és képes számukra 

segítséget nyújtani vagy más 

szakembertől segítséget kérni. 

A portfólió tartalmi dokumentumai, a tematikus terv és 

foglalkozástervek, az egyéni profil és fejlesztési terv, a 

féléves ütemterv és foglalkozásterv, a hospitálási napló 

és az esetleírás bizonyítják, hogy a drámapedagógus 

tisztában van a sajátos nevelési igény (SNI), a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek (BTM) 

és a hátrányos helyzet (HH, HHH) fogalmával, a 

problémák különbözőségével. Képes reális képet 

kialakítani a tanulók világáról, érdeklődésükről, 

jellemükről, attitűdjeikről. Képes a tehetséges, a 

különleges bánásmódot igénylő, a nehézségekkel 

küzdő, valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket 

felismerni, számukra hatékony és differenciált nevelést, 

fejlesztést nyújtani. Képes olyan hosszú távú fejlesztési 

terveket összeállítani, amely lehetővé teszi a különleges 

A látogatott foglalkozáson megfigyelhető, hogy a 

dráma- és színház pedagógia terápiában is használt 

játékaival, gyakorlataival, dramatikus 

tevékenységével, szituációs játékaival különösen 

alkalmas a személyiségfejlődési és szociális 

problémákkal küzdő gyerekek fejlesztésére, 

felzárkóztatására. A pedagógus képes csoportjában 

olyan elfogadó, nyitott, empatikus légkört 

teremteni, amely egyszerre alkalmas a sajátos 

nevelési igényű gyermekek integrálására, illetve a 

tehetséggondozásra.  A foglalkozások oldott 

légköre, befogadó szellemisége, illetve a művészeti 

nevelés közoktatástól eltérő prioritásai lehetővé 

teszik, hogy a köznevelésben nehézségekkel, 

kudarccal küzdő tanulókat a dráma- vagy 
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bánásmódot igénylő gyermekek együttnevelését, 

foglalkozáson belüli egyéni fejlesztését. A dráma- és 

színház-pedagógia által alkalmazott módszerek és az 

alkalmazott drámajátékok alapjában véve terápiás 

értékkel bírnak, ám a legtöbb önálló művészeti iskola 

nem rendelkezik speciális szakemberrel. Az alapítványi 

és magániskoláknak pedig a szakszolgálatot 

finanszírozási problémák miatt nélkülözik.  A 

művészeti nevelésben előtérbe kerül a 

tehetséggondozás. A drámapedagógus tanítványait 

felkészíti az alap és záróvizsga követelményeire, illetve 

a szakirányú közép- és felsőfokú továbbtanulásra, 

valamint a művészeti ághoz kapcsolódó művészeti 

versenyeken és fesztiválokon való részvételre.  

színjátszó csoport befogadja, elfogadja és a kreatív, 

alkotó folyamat részeseként a növendék 

sikerélményhez jusson.        

4.6. 

Különleges bánásmódot igénylő 

tanuló vagy tanulócsoport 

számára hosszabb távú 

fejlesztési terveket dolgoz ki, és 

ezeket hatékonyan meg is 

valósítja. 

Ott ahol a hátrányos helyzetű diákok integrációja a fő 

cél, meg kell találni az optimális arányt a hátrányos és a 

,,normál” helyzetű gyermekek tevékenykedtetésében. 

Mindezt úgy kell tennie a tanárnak, hogy természetes 

dologként kezeli. A drámatanár képes a tehetséges, a 

különleges bánásmódot igénylő, a nehézségekkel 

küzdő, valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket 

felismerni, számukra hatékony és differenciált nevelést, 

fejlesztést nyújtani. Képes olyan hosszú távú fejlesztési 

Az egy vagy két óralátogatásból nehezen vonható 

le következtetés egy hosszú távú, tudatos 

fejlesztési folyamat tervezésére és megvalósítására. 

A foglalkozáson azonban megfigyelhetők az 

átlagtól eltérő, különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek egyéni, differenciált fejlesztésére 

alkalmazott stratégiák és módszerek. Pl.: külön 

feladat a mozgékony gyerek lekötésére, szervező 

feladat csoporton belüli státuszának emelésére, 
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terveket összeállítani, amely lehetővé teszi a különleges 

bánásmódot igénylő gyermekek együttnevelését, 

foglalkozáson belüli egyéni fejlesztését. A cél a 

foglalkozások tervezésén és megvalósításán keresztül 

valósul meg, külön fejlesztésre nincs órakeret. 

magabiztosságának fejlesztésére, ugyanannak a 

feladatnak magasabb vagy alacsonyabb szintű 

változata a különböző tanulók tudásszintje és 

képessége szerint, különleges vagy plusz 

megfigyelési szempont, külön feladatkör – 

kellékes, zenefelelős, technikus stb. – 

meghatározása stb.). A foglalkozások sajátossága a 

folyamatos és egyénre szabott visszajelzés. A 

játékok, gyakorlatok, feladatok közben a 

drámatanár folyamatosan figyeli a növendékek 

tevékenységét, és közvetlen instrukciókkal, új 

szempontokkal segíti a feladat megvalósítását.  

4.7. 

Csoportos tanítás esetén is 

figyel az egyéni szükségletekre 

és a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelő stratégiák 

alkalmazására. 

A portfólió tanítási-tanulási dokumentumaiból, az 

egyéni és csoportleírásból kiderül, hogy a drámatanár 

ismeri a tanulók és a csoport megismerésének 

módszereit, a gyerekek egyéni fejlesztési szükségleteit, 

és tervezés során ezeket fokozottan szem előtt tartja. 

Ismeri azokat a tudományos tapasztalatokat, melyek a 

csoportos, kooperatív tanulásszervezés hatékonysága 

mellett szólnak, ismeri a csoportszervezés sajátos 

feladat és feltételrendszerét. Képes a tanulók egyéni 

szükségleteit, érdeklődését, előzetes tudását, szociális 

hátterét, életkori sajátosságait figyelembe véve olyan 

A foglalkozáson nyomon követhető, hogy a 

dramatikus tevékenységben lehetősége van minden 

tanulónak arra, hogy képességének, 

tudásszintjének, aktuális mentális állapotának 

megfelelően különböző szinten és intenzitással 

vegyen részt a közös munkában. A 

drámapedagógus a folyamatos kapcsolattartással, 

visszajelzéssel, személyre szabott segítő kérdéssel 

és egyéni instrukcióval minden tanuló fejlődését 

személyre szabottan tudja irányítani.  
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

pedagógiai és játékhelyzeteteket teremteni, amelyek 

elősegítik a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és 

erkölcsi fejlődését. Ismeri és differenciáltan, az életkori 

és egyéni sajátosságoknak megfelelően alkalmazza a 

drámajáték alapját képező, a tanulási képességeket és 

készségeket fejlesztő játékokat és gyakorlatokat. 

Felkészült az alkotó tevékenység eszköztárának 

(fantázia, kreativitás, egyéni látásmód, egyéniség, ízlés), 

módszereinek, eljárásainak fejlesztésére, önálló 

produkció létrehozására.  

4.8. 

A tanuló hibáit, tévesztéseit, 

mint a tanulási folyamat részét 

kezeli, az egyéni megértést 

elősegítő módon reagál rájuk. 

A művészeti ág kreatív, alkotó jellegéből fakadóan a 

dramatikus és színjátékos tevékenységben, valamint 

annak fejlesztésre alkalmazott személyiségfejlesztő, 

képesség- és készségfejlesztő gyakorlatokban a hibákat 

és tévesztéseket a közoktatás gyakorlatától eltérő 

módon kezeli a drámatanár. A tanár az értékelésnél nem 

jó, vagy rossz válaszban gondolkodik, nem felelésben 

és az arra adott érdemjegyben. Amit lejátszottunk, amit 

átéltünk, azt a saját magunk számára értékelnünk kell  

értelmezést jelent. A hibák és tévesztések nagy része 

figyelmetlenségből, a játékszabályok és közösségi 

normák megsértéséből adódik, amit a pedagógus 

azonnal, a játék-gyakorlat megakasztása nélkül, javít.  A 

Az értékelés végigvonul az órán, az egyeztetéstől 

kezdve az órát értékelő beszélgetésig. A 

foglalkozáson tapasztalható, hogy a tanár nyugodt, 

biztonságot adó légkör kialakításával lehetőséget 

biztosít és ösztönzi a növendékeket az önálló 

gondolatok megfogalmazására, önálló vélemény 

kialakítására, az érvelés technikáinak elsajátítására 

és a vitára. A tevékenységek egy részében (játékok, 

gyakorlatok, improvizáció, próba) folyamatos és 

azonnali visszajelzést (instrukció, korrigálás, 

szabályegyezetés, gondolatébresztő ötlet, segítő 

kérdés stb.) ad a tanár a tanuló munkájáról, aminek 

segítségével pontosabb és hatékonyabb lesz a 



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

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án elfogadott második, javított változata. 29 

 

4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

feladatokat, gyakorlatokat, a foglalkozás nagyobb 

egységeit érvekkel alátámasztott elemző beszélgetés 

követi, ahol a tanulóknak lehetőségük nyílik a 

feladathoz kapcsolódó benyomásaikat, érzelmeiket, 

gondolataikat, véleményüket, saját és társaik 

teljesítményének értékelését megfogalmazni. Ez segíti a 

reális énkép kialakítását, az önismeret fejlődését. A 

feladat tartalmát, a megfogalmazott érzéseket és egyéni 

gondolatot a drámatanár nem minősíti, és nem értékeli. 

A színjátékos gyakorlatoknál, improvizációnál, előadás 

készítésénél, ahol a tevékenység közönség jelenlétét 

feltételezi, a drámatanár a próbafolyamat közben, 

azonnali visszajelzésként (rendező instrukció), vagy a 

produktum elemzésénél, értékelésénél felhívja a 

figyelmet a színpadi jelenlét és interakció, az 

improvizáció szabályaira. Az értékelésnél és elemzésnél 

a pedagógust nyitottság, elfogadás és empátia jellemzi, 

ami alkalmassá teszi az együttműködésre, a gyerekek 

tanulók gondolatainak, véleményének, nézeteinek, 

ötleteinek, kezdeményezéseinek elfogadására, elfogadó, 

bizalom teli légkör kialakítására.  

feladat végrehajtás. A foglalkozások fókuszában 

gyakran olyan irodalmi mű, alkotás, téma, vagy 

probléma áll, amelynek több megközelítése és 

értelmezése lehetséges, amiket a drámatanár és a 

gyerekek közösen elemeznek és vizsgálnak. Az 

egyeztetésre és értékelésre beszélgetés formájában 

kerül sor.  Az elemző, értékelő folyamatban csak a 

tárgyi tévedéseket érdemes javítani, illetve felhívni 

a tanuló figyelmét, ha véleményével, 

viselkedésével közösségi, társadalmi normákat sért. 

Ebben a folyamatban a támogató, ösztönző, pozitív 

értékelés kerül előtérben. 

4.9.  Az általános pedagógiai 

célrendszert és az egyéni 

 A drámatanárt a világ diverzitását, sokszínűségét szem 

előtt tartó komplex szemléletmód jellemzi. Ez a 

A dráma és színjáték tevékenységközpontú 

élménypedagógia. A hátrányok és 
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szükségletekhez igazodó 

fejlesztési célokat egységben 

kezeli. 

látásmód határozza meg művészetpedagógiai munkáját 

is, amelyben az általános és egyénre szabott fejlesztési 

célokat és szükségleteket egységben kezeli. A célokat, 

tananyagot és feladatokat úgy határozza meg, hogy az 

az általános követelményeknek és a csoport 

szükségleteinek is megfeleljenek. Ezt az integráló, 

komplex szemléletmódot tükrözik a portfólió tervezési 

és szabadon választott dokumentumai (tematikus terv, 

foglalkozásterv, tanmenet, projektterv, értékelés 

dokumentumai, csoportvezetői munkaterv, 

foglalkozáson kívüli program). A foglalkozásokon 

megvalósuló tantárgyi integráció (beszéd és vers, 

mozgás és tánc, ének és zene) is segíti, hogy a komplex 

fejlesztésen belül minden gyerek egyéni fejlődésének, 

fejlesztésének megfelelő képzésben részesüljön. Pl.: 

mozgáskészség, egyensúly, testtudat, dinamika, 

tánctudás, énektudás, zenei készség, ritmusérzék 

beszédkészség, kifejezőkészség, artikuláció, előadó 

készség, vers- és prózamondás stb.) Rendelkezik a 

tanítványok komplex személyiségfejlesztéséhez 

szükséges pedagógiai, művészetpedagógiai, dráma- és 

színház-pedagógiai, pszichológiai tudással.  

esélyegyenlőtlenségek leküzdésére a művészetek, 

az alapfokú művészetoktatás tanszakai, a dráma- és 

színház-pedagógia eszközei különösen alkalmasak 

szociális kompetenciákat erősítő, komplex 

személyiségfejlesztő hatásukkal. A foglalkozások 

komplex szemléletmódot tükröznek, ahol a célok 

és feladatok úgy lettek meghatározva, hogy az 

általános és egyéni fejlesztési céloknak és 

feladatoknak is eleget tegyen. A különböző 

életkorú és tudásszintű tanulók ugyanazokat a 

gyakorlatokat és tevékenységeket különböző 

szinten végzik.  A pedagógus az általános 

értékeléssel és az egyéni visszajelzésekkel 

egyszerre valósítja meg az általános és egyéni 

fejlesztési célokat.  
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4.10. 

Reálisan és szakszerűen elemzi 

és értékeli saját gyakorlatában 

az egyéni bánásmód 

megvalósítását. 

A dráma- és színházpedagógus szakmai önreflexióra és 

önkorrekcióra képes. Csoportjában felismeri a 

tehetséges, a különleges bánásmódot igénylő, a 

nehézségekkel küzdő, valamint a hátrányos helyzetű 

gyermekeket és problémáikat, fejlesztési 

szükségleteiket reálisan határozza meg. A fejlesztési 

folyamat során, a foglalkozások tapasztalatai alapján 

képes saját megállapításait felülvizsgálni, 

következtetéseket levonni, új célokat és feladatokat 

kijelölni. Képes megállapításait és ítéleteit revideálni. 

Nyitott a tanítványokra, az új befogadására, képes a 

kételkedésre és a változtatásra, új módszerek 

kipróbálására. Folyamatos önellenőrzés, kritikai attitűd 

jellemzi, amely képessé teszi a tanítási-nevelési 

folyamatok felülvizsgálatára és korrekciójára, szükség 

szerinti módosítására. 

A látogatott foglalkozás tervében szerepelő 

megjegyzések, illetve az óramegbeszélés 

megvilágítják, hogy a drámapedagógus hogyan 

értékeli saját munkáját, a megtartott foglakozást. 

Az összbenyomás mellett fontos a különböző 

szempont szerinti elemzés, amely kiterjed a 

különös bánásmódot igénylő tanulók fejlesztésére, 

az odafigyelésre. A csoportban az átlagostól eltérő 

(kiemelkedő vagy lemaradó, együttműködő vagy 

aszociális stb.) tanulók viselkedésének elemzéséből 

(sikerült-e elég és megfelelő figyelmet fordítani rá, 

hogyan reagált a feladatokra, milyen módszerek 

voltak célravezetők) képes következtetéseket 

levonni, a pozitív folyamatokat erősíteni, új 

stratégiák és módszerek kipróbálását tervezni. 
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

5.1.  
Óráin harmóniát, biztonságot, 

elfogadó légkört teremt. 

A színház- és bábművészeti képzés az alapfokú 

művészetoktatás csoportos oktatási formájához 

tartozik. A drámajáték és színjátszás csoportos 

tevékenység, interakciók sorozata. Így az egyik 

legfontosabb a csoportkohézió, az együttműködésre 

kész, elfogadó és befogadó közösség kialakítása, 

amelyet összeköt a közös tevékenység, játék, a 

közös élmény és a közös cél.   A portfólió 

dokumentumaiból és reflexióiból kitűnik, hogy a 

pedagógus törekszik az elfogadó, toleráns, nyitott, 

szabad légkör megteremtésére, ahol a csoporttagok 

vállalhatják önmagukat, elmondhatják 

véleményüket, megvalósíthatják kreatív 

elképzeléseiket, alkotó tevékenységet folytathatnak.  

Az alkotói folyamat, a drámamunka, a 

produktumok, produkciók létrehozása a 

foglalkozásokon nagyfokú szabadságot feltételez. 

Az tevékenységet az együttműködés és a 

partnerközpontúság jellemzi, ahol a tanár és a 

diákok, gyakran szerepben, egymás személyiségét 

és jogait kölcsönösen tiszteletben tartva, 

partnerként - harmóniában és biztonságban - 

működnek együtt. 

A foglakozáson kitűnik, hogy a drámatanár olyan 

elfogadó, biztonságos, egymásra figyelő légkört 

igyekszik teremteni, ahol a tanítványok el merik 

mondani érzéseiket, gondolataikat, véleményüket. A 

drámajáték és színjáték olyan introvertált művészeti 

forma, amiben a gyerek saját tapasztalataira, érzéseire 

támaszkodva egész személyiségével, egyéniségével 

vesz részt, amihez elengedhetetlen az elfogadó, 

bizalomteli légkör. A játékok és gyakorlatok (p.: 

bizalomjáték, vakvezető játék, együttműködést 

fejlesztő gyakorlat, helyigényes vagy együttműködést 

feltételező mozgásgyakorlatok, emelés stb.) 

megkövetelik a  biztonságos teret és a bizalomteli, 

biztonságos közösséget, ahol a gyerekek megbíznak 

egymásban. Ha ezt a légkört veszélyezteti valami vagy 

valaki, az elvárt magatartást nem a klasszikus 

"fegyelmezési" eszközökkel, nem a közös munkából 

történő kizárással, hanem olyan pedagógiai 

eszközökkel biztosítja, amellyel lehetőséget teremt a 

helyes útra visszatérésre, a biztonságos légkör 

folyamatos fenntartására, a csoport egyben tartására. 
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

5.2.  
Tanítványait egymás 

elfogadására, tiszteletére neveli. 

A portfólió dokumentumai alátámasztják, hogy a 

drámapedagógus, ha erre lehetősége van, elősegíti a 

helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek 

megismerését és elfogadását, tanítványai európai és 

nemzeti identitásának kialakulását és erősödését. 

(Pl.: az európai kultúrával, nemzetekkel, unióval, 

európai és nemzeti hagyományokkal, 

népszokásokkal kapcsolatos projektek, tolerancia: 

tiszteletben tartja a tanulók nemzeti, európai, 

etnikai, vallási és lokális azonosságtudatát, 

támogatja megőrzésüket, és ezt elvárja 

tanítványaitól is. Nyitott a társadalmi és kulturális 

sokszínűségre, mások értékeinek, véleményének 

megismerésére és ezt a szemléletmódot közvetíti 

tanítványai felé is. Elkötelezett a demokratikus 

értékek és gondolkodás iránt. 

A drámapedagógus a foglalkozáson törekszik a nyitott 

és elfogadó légkör kialakítására. Tudatában van, hogy 

a pedagógia legfontosabb eszköze a követhető példa, 

minta, ezért magatartását a nyitottság, előítélet 

menetesség, tolerancia jellemzi.  Törekszik a 

csoporton belüli együttműködés, a partnerközpontúság 

kialakítására, ahol a gyerekek megbíznak egymásban, 

egymás előtt megnyílnak, meg mernek nyilvánulni. A 

gyerekeket egymás és a másság megismerésére - erre 

különösen alkalmasak a komplex drámafoglalkozások 

és a szituációs játékok, improvizációk - elfogadására 

neveli.  

5.3.  

Munkájában figyelembe veszi a 

tanulók és a tanulóközösségek 

eltérő kulturális, illetve 

társadalmi háttéréből adódó 

sajátosságait. 

A portfólió egyéni és csoportprofiljából, a tervezési 

dokumentumok megjegyzéseiből és a reflexiókból 

kiderül, hogy a drámatanár ismeri csoportját és 

tanítványait, az esélyegyenlőség ellen ható szociális 

és kulturális tényezőket, és ezek leküzdésére, 

kompenzálására a drámapedagógia sajátos 

eszközrendszerét és módszereit hatékonyan 

mozgósítja.  Ismeri és tiszteletben tartja tanítványai 

A látott foglalkozások megmutatják, hogy a 

drámapedagógus ismeri és tiszteletben tartja a 

gyermekek nemi, nemzeti, európai, etnikai, vallási és 

lokális azonosságtudatát, támogatja megőrzésüket, és 

ezt elvárja tanítványaitól is.  A foglakozásokon, kellő 

körültekintéssel és odafigyeléssel, ezt a tudását 

felhasználja, beépíti a közös tevékenységbe, 

támaszkodik az eltérő kultúrából, vallási közösségből 
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

szociokulturális jellemzőit (nemi, faji, nemzeti, 

etnikai, vallási hovatartozás, világnézet), támogatja 

megőrzésüket, és ezt elvárja tanítványaitól is. 

Ismeri csoportját, szociológiai és kulturális 

sajátosságait, valamint toleranciaszintjét. A 

csoporttagokat a másság megismerésére és 

elfogadására, előítélet mentességre neveli, példát 

mutat az elfogadásra és toleranciára.  A 

drámapedagógust szociális érzékenység és előítélet 

menetesség jellemzi. A drámafoglalkozások 

kontextusának megválasztásakor megfelelő 

kerettávolságot alkalmaz, figyelembe veszi az 

érintettséget és érzékenységet. 

érkező, más nemzetiségű tanuló identitást 

meghatározó ismereteire, tudására. A foglalkozás 

témáját, problémáját kibontó kontextus 

megválasztásánál azonban figyelembe veszi az érintett 

gyerekek érzékenységét, él a távolítás eszközével, 

megfelelő kerettávolságot alkalmaz.  

5.4.  

Az együttműködést támogató, 

motiváló módszereket alkalmaz 

mind a szaktárgyi oktatás 

keretében, mind a szabadidős 

tevékenységek során. 

A színház- ás bábművészeti képzés csoportos 

oktatási forma, olyan akciók és interakciók 

sorozata, amely csak közösségben tud 

megvalósulni, feltételezi az együttműködő, 

partnerközpontú közösség meglétét. A portfólió 

kötelező és szabadon választott elemeiből kitűnik, 

hogy a drámapedagógus ismeri a közösségteremtés, 

közösségépítés, az együttműködés, a motiváció 

kialakításának stratégiáit, módszereit és eszközeit, 

és ezeket nemcsak év elején, az összeszoktatás 

időszakában, hanem az egész év folyamán 

A drámatanár a foglalkozás közben olyan módszereket 

alkalmaz, amelyek a drámajáték és színjáték csoportos 

tevékenységéhez elengedhetetlen együttműködést 

létrehozzák és fenntartják. Közösségépítő játékokra és 

gyakorlatokra nem minden esetben kerül sor egy 

foglalkozáson, az elköteleződést, a bevonódást, a 

figyelem felkeltését és fenntartását célzó stratégiák és 

módszerek (szabad partner- és szerepválasztási 

lehetőség, szabad feladat- vagy megoldási  forma 

választás, kontextus építő, szerepmélyítő konvenciók 
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

alkalmazza a közös célokért tenni képes közösség 

összehangolása érdekében. Ismeri a közös 

tevékenység és élmény közösségteremtő erejét, a 

foglalkozásokon kívüli szakmai és szabadidős 

tevékenység fontosságát. Felkészült csoportjai 

szervezésére és vezetésére. Képes olyan helyzeteket 

teremteni, amelyek biztosítják a csoport közösséggé 

fejlődését és egészséges működését, segítik a 

csoporttagok azonosulását, elkötelezettségük 

kialakulását. A foglakozásokba, akár előkészítő, 

ráhangoló, összerázó bemelegítés formájában 

beépülnek az együttműködést fejlesztő, 

közösségépítő, bizalomerősítő játékok és 

gyakorlatok. Egymás elfogadását, az 

együttműködést erősítik az elemző beszélgetések 

során elhangzó különböző vélemények ütköztetése 

és elfogadása. Motiváló hatású és az elköteleződést 

erősíti, ha a közösséget érintő problémákra közösen 

keresik a megoldást, a döntési helyzetekben a 

drámapedagógus kikéri tanítványai véleményét, 

bevonva őket a döntéshozatalba (pl.: témaválasztás, 

anyagválasztás, feladatválasztás, formaválasztás 

stb.).   

alkalmazása, konfliktus, titok, elhallgatás, hiányzó 

információ stb.)  azonban megfigyelhetők. 
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5.5.  

Az iskolai, osztálytermi 

konfliktusok megelőzésére 

törekszik, például megbeszélések 

szervezésével, közös szabályok 

megfogalmazásával, következetes 

és kiszámítható értékeléssel. 

A színház- és bábművészeti területre jellemző, 

hogy művelője egész személyiségével veszt részt a 

tevékenységben. Oktatásának célja olyan 

pedagógiai és játékhelyzeteteket teremteni, amelyek 

elősegítik a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és 

erkölcsi fejlődését. A dramatikus tevékenység során 

a gyerekek saját élményeiket, tapasztalataikat, 

érzéseiket és vágyaikat mozgósítják, ami egyrészt 

sérülékennyé és kiszolgáltatottá teheti őket, 

másrészt gyakran vezet belső és külső 

konfliktushoz. A pedagógus felelőssége olyan 

védett, elfogadó légkör és szituáció megteremtése, 

ahol a gyerek biztonságban érzi magát, 

kitárulkozhat, nem sérül. Ahhoz, hogy 

magatartásbeli változások következzenek be, döntő 

fontosságú, hogy figyelmet fordítsunk a 

tapasztalatszerzés során szerzett tudás adaptációjára 

és felhasználására, egyénre és csoportra szabottan. 

A belső, főleg kamasz tanulóban keletkező 

konfliktusok kezelése legalább olyan fontos része a 

drámatanár munkájának, mint a csoporton belüli 

nézeteltérések feloldása. A konfliktusok 

megelőzésére a drámapedagógia egyik legfontosabb 

eszköze a csoportszerződés. Az együttműködés, a 

A foglalkozásokon gyakran megfigyelhető, hogy az 

óra elején a drámapedagógus megkérdezi a 

gyerekeket, hogy az aznapra tervezett téma, játék, 

színjátékos tevékenység elfogadható-e a számukra. 

Ezzel mintegy szerződést köt a csoport az aznapi 

munkára, növelve ezzel a tanulók elköteleződését, ami 

csökkenti a konfliktusok kialakulásának veszélyét. A 

tanulóban keletkező belső és külső konfliktusok 

elkerülésének másik fontos eszköze a foglalkozáson a 

folyamatos kapcsolattartás, visszacsatolás, 

megerősítés, az egyénre szabott következetes 

visszajelzés. A pedagógus az egyéni, páros, 

kiscsoportos munkában folyamatosan figyeli, és 

szükség szerint segíti és értékeli tanítványai munkáját. 

A problémák, nézeteltérések elkerülésének vagy 

megelőzésének másik a foglakozáson folyamatosan 

jelen lévő eszköze az egyeztetés,  beszélgetés, elemző 

értékelés, amiben a tanár moderátorként vesz részt. Az 

aktuális foglalkozáson az esetleges konfliktus, vagy 

akár valamely siker esetén megfigyelhető a csoport 

létrejöttekor kötött csoportszerződésre utalás is. 
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Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

folyamatos munkához szükséges keretek, 

viselkedési elvárások, normák meghatározására 

csoportszerződés köt a tanár és a csoport, amely 

mindkét fél számára kölcsönösen elfogadható és 

betartható. Ez hosszú távra érvényes, amit szükség 

szerint felül lehet vizsgálni és módosítani 

lehetséges. A konfliktusok elkerülésének másik 

fontos eszköze a kapcsolattartás, a következetes és 

egyénre szabott azonnali visszajelzés, 

visszacsatolás, illetve a foglakozáson belüli és 

kívüli beszélgetés, egyeztetés, elemző értékelés.  

5.6.  

A csoportjaiban felmerülő 

konfliktusokat felismeri, helyesen 

értelmezi, és hatékonyan kezeli. 

Az alapfokú művészetoktatásban a csoportok 

általában nem homogének, a különböző korú, 

különböző helyről érkező gyermekek a hét néhány 

napján találkoznak egy közös cél, a 

drámafoglalkozás vagy a színjátszás kedvéért. A 

nagyon különböző tanulók között gyakoriak az 

érdek vagy érték konfliktusok, a vélemény- vagy 

nézetkülönbség. Ezeknek kezelésére a 

drámapedagógus a stratégiák és módszerek széles 

tárházával rendelkezik. Ismeri a konfliktuskezelés 

és problémamegoldás folyamatát, különböző 

módszereit és eljárásait. A feszültségoldó, 

relaxációs gyakorlatok alkalmasak a feszültség 

A dráma és színjáték az itt és most művészete.  A 

foglalkozásokon a drámapedagógus igyekszik a 

konfliktusokat azonnal feloldani, a problémákat 

kezelni. Ehhez megfelelő felkészültséggel, 

módszertani felkészültséggel és rutinnal rendelkezik.  

A drámafoglalkozásokon nemcsak a gyerekek között 

felmerülő problémákat kell megoldani, hanem a 

szerepjátékból, szerepkonfliktusokból adódó 

feszültséget is fel kell oldani. Ezt segítik az elemző 

beszélgetések, a levezető, feszültségoldó gyakorlatok. 

A drámatanár moderátorként szervezi és irányítja a 

drámatevékenység egyeztetési folyamatát. A 

felmerülő problémákat, apró konfliktusokat helyben 
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oldására, az intenzív mozgásos vagy hangerő 

gyakorlat eszköze lehet az egyénben és a 

csoportban felgyülemlett feszültség levezetésének. 

A komplex drámafoglalkozások részét képezi az 

egyeztetés, amely sokszor jár feszültséggel, 

érdekütközéssel vagy rivalizálással, amelyet a 

drámatanár helyben tud kezelni és feloldani. Az 

esetleírás, a szabadon választott dokumentumok és 

reflexiói (tanulói ön- és társértékelés, 

csoportvezetői munkaterv, közös szabályrendszer 

bemutatása), valamint a foglalkozástervekhez fűzött 

reflexiók bemutatják a folyamatosan jelen lévő, 

mélyebb konfliktusok, problémák elemzésének és 

kezelésének folyamatát, technikáit és módszereit, 

kezdve a az egyéni és csoportos beszélgetésen, 

vitavezetésen (moderálás), a szülőkkel és 

kollégákkal való konzultáción át a 

konfliktuskezelés hatékony technikáinak 

alkalmazásáig (értő figyelem, mediáció, resztoratív 

technika stb.). 

tudja kezelni, azonnal képes konszenzust teremteni, 

alkut kötni, kibékíteni vagy egyezségre juttatni a 

feleket. A konfliktuskezelés folyamatában a 

drámapedagógus igyekszik a problémamegoldás 

győztes/győztes stratégiáját alkalmazni, elkerülve 

ezzel a felek frusztrációját. A drámamunkát kísérő 

felfokozott érzelmi helyzetben gyakran alakulnak ki 

konfliktusok, nézeteltérések. Ha ezek nem kezelhetők 

megnyugtatóan az adott szituációban, túlnőnek a 

foglalkozás keretén, vagy elhúzódóak, a pedagógus a 

foglalkozás keretén kívül kereshet megoldást (pl.: 

egyéni vagy csoportos megbeszélés, mediáció, 

szerződés stb. ) 

5.7.  A tanulók közötti 

kommunikációt, véleménycserét 

A tematikus terv és foglalkozástervek, a hospitálási 

napló, a tanulói ön- és társértékelés, a közösen 

alkotott szabályrendszer és ezek reflexiói 

bemutatják, hogy a drámapedagógus ismeri a 

A tanár megfelelő jártassággal rendelkezik a 

kommunikálás terén (tud kérdezni, előadni, 

problémákat felvetni…). Képes figyelembe venni és 

felhasználni a tanulók személyes érdeklődését, teret 
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ösztönzi, fejleszti a tanulók 

vitakultúráját 

növendékek megismerését és elfogadását segítő 

technikákat, módszereket, az érvelés és a 

vitakultúra kialakításnak és fejlesztésének 

módszereit. A foglakozások elengedhetetlen részét 

képezik az egyeztetések (szerepegyeztetés, 

szerepépítés, történetépítés, választási alternatívák, 

megoldási lehetőségek stb.), a beszélgetések, ahol a 

tanulók elmondhatják a témával, játékkal, 

gyakorlattal, színjátékos tevékenységgel 

kapcsolatos tapasztalataikat, érzéseiket, 

következtetéseiket, gondolataikat és véleményüket, 

illetve nagyobb tartalmi egységek zárásaként az 

elemző, értékelő megbeszélések. Mindhárom forma 

a tanulók közötti kommunikációra, 

véleménycserére, vitára épül. Ezek az alkalmak 

fejlesztik a tanulók fogalmazáskészségét, 

önbizalmát, ön- és társismeretét, egymás 

elfogadását, a növendékek érvelési technikáját és 

vitakultúráját. 

biztosít az önálló vélemények megfogalmazásának, 

közös megbeszélésének a tanulók szóbeli és írásbeli 

kommunikációját fejlesztve. A tanulás eredményének 

változatos, kreatív bemutatását szorgalmazza. A 

tanulókkal való kommunikációja egyértelmű, világos 

és kifejező. A szabályjátékokat, gyakorlatokat 

pontosan és közérthetően, példákon keresztül 

ismerteti. Gyakran él a demonstráció és illusztráció 

eszközével. Visszajelzései világosak, véleményét 

érvekkel 

5.8.  
Értékközvetítő tevékenysége 

tudatos. Együttműködés, 

altruizmus, nyitottság, társadalmi 

A portfólió dokumentumai bizonyítják, hogy a 

drámapedagógust a világ diverzitását, 

sokszínűségét szem előtt tartó komplex 

szemléletmód, kíváncsiság és nyitottság jellemzi, 

amely hozzájárul saját maga és a tanulók általános 

A foglalkozásokon megfigyelhető, hogy a 

drámapedagógus értékközvetítő tevékenysége 

mennyire tudatos: a szakkifejezéseket a feladatok 

meghatározásban és az elemző értékelésben a tanulók 

életkorának megfelelően, tudatosan használja. A 
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érzékenység, más kultúrák 

elfogadása jellemzi. 

műveltségének fejlesztéséhez, az önképzés 

igényének, az élethosszig tartó tanulás 

szemléletmódjának kialakulásához. Elismeri a 

különböző népek kultúráját, a tanulókat saját 

nemzetük hagyományainak megőrzésére neveli. Az 

innovatív szemlélet, az új ötletek kipróbálására való 

hajlandóság, a játékosság és kreativitás biztosítja a 

foglalkozások sokszínűségét, érdekességét és a 

motivációt. Nyitottság, elfogadás és empátia 

jellemzi, ami alkalmassá teszi az együttműködésre, 

a tanulók gondolatainak, véleményének, 

nézeteinek, ötleteinek, kezdeményezéseinek 

elfogadására, elfogadó, bizalomteli légkör 

kialakítására. Érzékeny és empatikus a tanulók 

problémáira. Képes felfedezni növendékei értékeit 

és erősségeit, pozitív érzelmekkel viszonyulni 

hozzájuk.    Gondolkodása asszociatív: a világot, a 

foglalkozás anyagát, a feldolgozandó témát 

egységben szemléli. Képes a témaválasztásban az 

analógiák, párhuzamok, a konkrét és asszociatív 

kapcsolódások felismerésére és felismertetésre. A 

drámapedagógus értékközvetítő tevékenysége, más 

kultúrák elfogadása megmutatkozik a dramatikus 

tevékenységek kontextusának megválasztásában és 

foglalkozás témájának kibontásakor a játék 

kontextusának meghatározásakor épít a gyerekek 

előzetes tudására, tapasztalataira és bővíti 

ismereteiket, általános műveltségüket. A foglalkozás 

elemzésekor hangsúlyt fektet a tudatosításra ("mit 

miért csinálunk") és a szakmai ismeretek átadására. A 

drámapedagógia szituációs gyakorlatai különösen 

alkalmasak különböző élethelyzetek és társadalmi 

szerepek kipróbálására, megtapasztalására, ami 

elősegíti a tanulók szociális tanulását. A foglalkozáson 

tapasztalható nyitott, elfogadó légkör nemcsak egymás 

elfogadásához, hanem a szokatlan, az idegen, új 

értékek, a másság tolerálásához is hozzájárul.  
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felépítésében, a történetek események, problémák 

távolításában, különböző korokba és kultúrákba 

helyezésében. A szociális érzékenységet, társadalmi 

nyitottságot erősítik a helyzetgyakorlatok, ahol a 

tanulók különböző élethelyzeteket és szerepeket 

próbálhatnak ki. A foglalkozások egyik célja az 

ízlés és látásmód formálása, a művészi 

kifejezőkészség, a fantázia és kreativitás fejlesztése 

a dráma és színjátszás eszközrendszerével. Ennek 

Az elméleti tananyag közvetítése során fontos 

eszköze (színjátékos és dramaturgiai ismeretek, 

szakkifejezések, előadás-elemzés, improvizációk 

elemzése). Ebben meghatározó szerepe és 

felelőssége van a drámapedagógusnak, aki minta a 

gyerekek, tanulók számára.  

5.9.  

Az együttműködés, 

kommunikáció elősegítésére 

online közösségeket hoz létre, 

ahol értékteremtő, tevékeny, 

követendő mintát mutat a 

diákoknak a digitális eszközök 

funkcionális használatának terén. 

Az online közösség, közösségi oldal nagyon fontos 

és közösségépítő, a gyerekekkel (szülőkkel) történő 

kommunikációt megkönnyíti, de korosztályfüggő. 

Csak a felsős és középiskolás, internetet, közösségi 

oldalakat használó korúaknak javasolt. Bár már az 

1-2. osztályosok is használnak számítógépet, és 

ismerik az internetet, náluk ezek használata helyett 

a világ közvetlen megismerésére, az élményszerű 

tapasztalásra kell helyezni a hangsúlyt. Ebben a 

Az óralátogatás és elemzés szempontjából indifferens 

szempont az online közösség létrehozása. Az idősebb, 

felsős és középiskolás, korosztály foglalkozásain 

azonban témaként (p.: internetezés előnyei, hátrányai, 

veszélyei, következménye stb.) és eszközként 

(ismeretszerzés és kapcsolattartás) előtérbe kerülhet. 

A tanár felelőssége, hogy az online eszközök kritikus 

és etikus használatára felhívja a figyelmet. A 

foglalkozásokon legtöbbször az online közösségi 
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korosztályban ez a lehetőség inkább a szülőkkel 

való kommunikációra korlátozódik. Az idősebb 

korosztályban a kapcsolattartás közvetlen, gyors és 

hatékony formája a digitális és online eszközök 

használata. Ez lehet e-mail, csoportos levelező 

rendszer, közösségi oldal, saját honlap, ahol a 

csoport információt cserél, megosztja tapasztalatait 

és a közös élményekről készült fotókat, filmeket. 

Gyakran az iskolai honlapon belül nyílik lehetőség 

a csoport kapcsolattartására. A dráma és színjáték 

tanítása során az órán egyáltalán nem, házi 

feladatként is csak ritkán történik, hogy a tanulók 

olyan feladatot kapnak, amely online eszközök 

használatát igénylik. 

oldalak használatának problémája a foglalkozás 

közbeni internetezésben, chatelésben, 

facebookozásban nyilvánul meg. Ennek kölcsönös 

megállapodáson alapuló szabályozása akár 

csoportszerződés részeként is történhet. 

5.10. 

Tudatosan alkalmazza a 

közösségfejlesztés változatos 

módszereit. 

A színház- és bábművészeti képzés jellemzően 

csoportos tevékenységi forma. Így az egyik 

legfontosabb feladat a csoportépítés, a 

csoportkohézió, az együttműködésre kész, elfogadó 

és befogadó közösség kialakítása, amelyet összeköt 

a közös cél, a közös tevékenység és a közös 

élmény. A drámatanár ismeri a közös tevékenység 

és élmény közösségteremtő erejét. A 

közösségteremtés, közösségépítés, az 

együttműködés, a motiváció kialakításának 

A foglalkozáslátogatás bizonyítja, hogy a 

drámapedagógus együttműködésre kész, elfogadó és 

befogadó közösség kialakítására törekszik, képes 

olyan helyzeteket teremteni, amelyek biztosítják a 

csoport közösséggé fejlődését és egészséges 

működését, segítik a csoporttagok azonosulását, 

elkötelezettségük kialakulását. Ennek egyik 

legfontosabb eszköze az ismerkedő, kapcsolatteremtő, 

csoportépítő, együttműködést fejlesztő, 

bizalomerősítő, ön- és társismeretet elősegítő, 
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stratégiáit, módszereit és eszközeit nemcsak év 

elején, az összeszoktatás időszakában, hanem az 

egész év folyamán alkalmazza a közösség 

összehangolása érdekében. A portfólió kötelező és 

szabadon választott dokumentumai és reflexiói 

(csoportprofil, foglalkozástervek, esetleírás, iskolai 

és iskolán kívüli közösségi és szakmai program 

bemutatása, személyiségfejlesztő tréning 

megvalósítása, tanulói ön- és társértékelés 

bemutatása, szociometria, csoportvezető 

munkaterv, közös szabályrendszer bemutatása, 

projekt megvalósítása) bemutatják a pedagógus 

közösségépítésért tett erőfeszítéseit és eredményét. 

A foglalkozásokon előtérbe kerülnek a dráma és 

színjáték tanításának alapját képező 

személyiségfejlesztő, együttműködést segítő, 

bizalomerősítő játékok és gyakorlatok. Ezekből 

csapatépítő tréning terve is összeállítható. A 

színjáték tanszakon fontos közösségépítő szerepe 

van a fellépéseknek, az akár több napos gyermek- 

és diákszínjátszó fesztiválokon való szereplésnek, 

amelyek meghatározó élményt jelenthetnek a 

tanulók számára. Az iskolai vagy külső szakmai 

programok (p.: színházlátogatás, színpadbejárás, 

kommunikációs játékok és gyakorlatok, amit a 

drámapedagógus, akár bemelegítésként, beépít a 

foglakozás menetébe. A foglalkozás keretében - 

tanulási tréning mintájára - személyiségfejlesztő és 

közösségépítő (csapatépítő) tréninget is szervezhet 

csoportja számára. A közösségfejlesztés fontos 

színtere a kiscsoportos munka. A foglalkozás 

bizonyítja, hogy a drámatanár képes a tudatos és 

átgondolt közösségépítés érdekében a kiscsoportos 

munkát irányítani, szervezni és differenciálni. A 

csoporttagok kiválasztásának szempontjainál a 

közösségteremtés, az együttműködés kialakítása 

érdekében tudatos döntéseket hozni. A 

drámapedagógus foglalkozásvezetésének közvetett 

célja, hogy a csoportból együttműködésre kész, 

elfogadó és befogadó közösség alakuljon ki, amelyet 

összeköt a közös tevékenység, játék, a közös élmény 

és a közös cél.  
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5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

kulisszajárás), illetve a dráma és színjátszó táborok 

nemcsak szakmai szempontból fontosak, hanem 

komoly közösségteremtő erővel bírnak. A 

tematikus táborban a közös érdeklődés és 

tevékenység összehozza a gyermekeket, 

résztvevőket, és akár örökre szóló barátságokat 

eredményezhet.                                         

 

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

6.1.  

Jól ismeri a szaktárgy tantervi 

követelményeit, és képes saját 

követelményeit ezek 

figyelembevételével és saját 

tanulócsoportjának ismeretében 

pontosan körülhatárolni, 

következetesen alkalmazni. 

A portfólió szakmai dokumentumai alapján látható, 

hogy a drámapedagógus tisztában van az Alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjának (AMKTP) általános, művészeti ágra 

és tantárgyra vonatkozó fejlesztési feladataival 

(ismertesse meg a tanulókkal..., fejlessze a 

tanulók..., Ösztönözze a tanulókat...) és 

követelményeivel (ismerjék, legyenek képesek), 

ismeri a pedagógiai programban meghatározott 

értékelési eljárást, valamint a helyi tantervben 

megfogalmazott speciális követelményeket. A 

A foglalkozás megmutatja, hogy az órát tartó 

pedagógus képes a tanulók érdeklődést, igényeit, 

fejlesztési szükségleteit és a központi 

követelményeket összehangolni. A foglalkozás célját 

és tartalmát, témáját, játékait, feladatait és gyakorlatait 

úgy meghatározni, hogy mind az előírt minimális 

általános fejlesztési és szaktantárgyi 

követelményeknek, mind a életkorának, 

érdeklődésének, fejlesztési szükségleteinek és 

igényeinek megfeleljen.  Mivel az alapfokú 

művészetoktatás szabadon választott oktatási forma, a 
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6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

gyakorlat felől közelítő, tevékenységközpontú 

dráma és színjáték központi követelménye 

minimális lexikális tudás elsajátítását követeli meg, 

azt is csak magasabb évfolyamon. Így az egyéni 

fejlődésre és ütemére, dinamizmusára tevődik a 

hangsúly. A célok, követelmények és feladatok 

meghatározásánál figyelembe kell venni a kiinduló 

pontot (gyerekek szükségletei, képesség-, 

készségfejlesztés, témák, problémák, kontextusok), 

a fejlesztési célt (komplex személyiségfejlesztés 

dramatikus eszközökkel, szerepbe lépéssel), a 

kötelező követelményeket (AMKTP), a pedagógus 

felkészültségét (napra kész szakmai-módszertani 

ismertek) és személyiségét. 

pedagógusnak fokozottan oda kell figyelni a szülők 

(pl.: általános fejlődés, magabiztosabbá válás, 

kommunikációs és színészi képességek 

kibontakoztatása, kreativitás fejlődése stb.) és a 

tanulók elvárásaira, az érdeklődés folyamatos 

fenntartására, a tanulók motiválására. Mivel a 

központi követelmények alapvetően képességeket és 

készségeket, illetve a gyakorlati tevékenység során 

elsajátítható általános szakmai követelményeket 

határoznak meg, a pedagógusnak nagy szabadsága van 

az alapanyag, a kontextus kiválasztásában, és ezzel a 

szabadsággal szakszerűen él a foglalkozás menetében.  

6.2.  

Céljainak megfelelően, 

változatosan és nagy biztonsággal 

választja meg a különböző 

értékelési módszereket, 

eszközöket. 

A portfólió kötelező és szabadon választott 

értékelési dokumentumai rámutatnak, hogy a 

drámatanár megfelelő és releváns tudással 

rendelkezik az értékelés funkcióiról, folyamatáról, 

formáiról és módszereiről. képes a művészeti ág és 

a tantárgyak követelményei alapján értékelési 

szempontrendszert kidolgozni, fejlődési szinteket 

meghatározni, és azt következetesen alkalmazni. A 

dráma és színjáték oktatásától a tanulók 

gondolkodási képességének, attitűdjének, 

képességeinek és készségének, kreativitásának 

A drámamunkában gyakran megfigyelhető, hogy a 

foglalkozásokon az értékelés kétirányú. Az értékelés 

végigvonul az órán, az egyeztetéstől kezdve az órát 

értékelő beszélgetésig. Nemcsak a tanár értékeli a 

tanulók teljesítményét, hanem a növendékek is 

véleményt alkotnak egymás munkájáról, valamint 

visszajelzést adnak elégedettségükről, a tanár 

teljesítményéről is. A folyamatos, azonnali 

visszajelzés lehet pozitív megerősítés, bíztatás, a 

fejlődés, az erőfeszítés észrevételezése, segítségadás, 

segítő kérdés, figyelmeztetés szabályok, keretek 
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6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

változását, egyszóval teljes személyiségének 

változását, fejlődését várjuk. A személyiség ezen 

összetevőinek változása azonban nehezen mérhető 

és sztenderdizálható. A legfontosabb értékelési 

módszer egyrészt a visszacsatolás, a 

foglalkozásokon a tanulók adott azonnali, 

folyamatos, személyre szóló visszajelzés, másrészt 

az elemző megbeszélések alkalmával az 

önértékelés, valamint a társak teljesítményének 

elemzése, értékelése, továbbá a helyi pedagógiai 

programban meghatározott értékelés (havonta, 

félévente írásbeli érdemjegy, év végi osztályzat, 

írásbeli szöveges értékelés) alkalmazása. A 

szöveges értékelés lehet fogalmazásszerű, de 

jelentheti különböző szempontok szerinti 

sztenderdek megállapítását is. 

megtartására, szakmai és tárgyi tévedés javítása. A 

foglalkozás nagyobb egységeit, összetett feladatait 

lezáró elemző beszélgetésben a tanár értékelése 

mellett a tanulók is elemzik és értékelik saját 

teljesítményüket és egymás munkáját. A 

foglalkozások lezárásaként gyakran kér a 

drámapedagógus visszajelzést diákjaitól a 

foglakozásról és saját munkájáról. Ennek gyakori 

formája a nyitott mondat, egy mondatok, hangulat, 

érzelmi állapot kifejezése szóban mimikával, 

gesztussal, "odaállás" stb. 

6.3.  

A szaktárgy ismereteit és 

speciális kompetenciáit mérő 

eszközöket (kérdőíveket, 

tudásszintmérő teszteket) készít. 

A színjáték/bábjáték tanszak követelménye 

képességek és készségek fejlesztését határozza 

meg, ezért az egyéni fejlődésre és ütemére, 

dinamizmusára tevődik a hangsúly. A gyakorlat 

felől közelítő, tevékenységközpontú dráma és 

színjáték központi követelménye minimális 

lexikális tudás elsajátítását követeli meg, azt is csak 

magasabb évfolyamon. Az általános műveltség és a 

művészeti ágra jellemző speciális ismeretek 

Figyelembe kell venni a művészeti ág sajátosságát, 

hogy a színjáték-bábjáték extrovertált, közönség felé 

forduló műfaj, tehát a színjátékos és színpadi 

ismeretek (térhasználat, jelenlét, artikuláció, 

beszédtempó, kapcsolattartás, takarás stb.) számon 

kérhető, , míg a játékok, gyakorlatok és a drámajáték 

introvertált, befelé forduló, intim forma, ahol figyelni 

kell, hogy a résztvevők ne sérüljenek, és ahol az 

előadásmód külső jegyei nem kérhetőek számon. A 
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6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

gyarapodása a gyakorlati tevékenység „hozadéka”. 

A tanuló a drámajáték vagy színjátékos 

tevékenység közben, a kontextuson, helyzeten 

keresztül, a feldolgozott (irodalmi, improvizált) 

szövegeken, a készségfejlesztő, beszéd-, mozgás-, 

ének-, ritmus-, zenei gyakorlatokon keresztül 

sajátítja el.  A tantárgy gyakorlati és 

személyiségfejlesztő voltából adódóan nincsenek 

archiválható értékelési, mérési eszközök 

(feladatlap, dolgozat). A foglalkozáson készült 

produktumok (térkép, rajz, feljegyzés, naplórészlet, 

írásos anyagok, fotó, rögzített mozgókép) azonban 

archiválhatóak, visszanézhetőek, 

összehasonlíthatóak. Segítségükkel a tanulók 

fejlődése nyomon követhető.  

tanulók fejlődését színjáték tanszakon nagyon nehéz 

dokumentálni. Leginkább fotókkal, hangfelvétellel, 

mozgóképfelvétellel, előadások felvételével, a 

drámafolyamat során keletkező rajzos és írásos 

dokumentumokkal (pl.: mese, történet, naplórészlet, 

emlékkönyv bejegyzés, közös rajzok, térkép, 

közösségi tér stb.) lehet dokumentálni. A 

foglalkozáson tapasztalható, hogy a pedagógus ismeri 

és használja az archiválási, képrögzítési technikákat, 

aminek segítségével a tanulók fejlődése nyomon 

követhető.  

6.4.  

A tanulás támogatása érdekében 

az órákon törekszik a folyamatos 

visszajelzésre. 

A dráma és színjáték interaktív voltából, személyes 

jellegéből és gyakorlati megközelítéséből 

következik, hogy az értékelési folyamatban az 

azonnali, személyre szabott, szóbeli visszajelzésre, 

az elemző megbeszélésre, az ön- és társértékelés 

fejlesztésére, az egyéni vélemény és kritika 

megfogalmazásának kialakítására, az érvelésre és 

indoklásra helyeződik a hangsúly. A drámatanár tud 

többfelé koncentrálni és párhuzamos munka esetén 

a tanulókra, párokra, kis csoportokra egyszerre 

A drámamunka akciók és interakciók sorozata, így a 

foglalkozáson megfigyelhető, hogy a pedagógus 

folyamatosan kapcsolatot tart (verbális kontaktus, 

szemkontaktus, gesztus) a növendékekkel. A 

gyakorlatok és feladatok megoldása közben 

folyamatosan figyeli, szükség esetén segíti, bíztatja, 

ösztönzi vagy korrigálja, javítja a tanulók munkáját. A 

visszajelzés ismérve, hogy inkább leíró, mint értékelő 

jellegű, egyformán figyelembe veszi a visszajelzés 

adójának (közlőjének) és vevőjének (befogadójának) 
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6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

figyelni, a tanulók tevékenységére azonnal reagálni.  

A folyamatos, személyre szabott visszajelzés a 

drámamunka lényegi eleme. Mivel a csoport nem 

feltétlenül homogén, különböző évfolyamú, korú és 

tudásszintű tanulók alkothatják, a drámapedagógus 

egyszerre érvényesíti az általános, a csoport 

egészére vonatkozó és az egyéni követelményeket 

és értékelési szempontokat. 

igényeit. A visszajelzés tehát a segítségnyújtás egyik 

formája legyen. 

6.5.  

Visszajelzései, értékelései 

világosak, egyértelműek, 

tárgyszerűek. 

A portfólió dokumentumai (tematikus terv, 

foglalkozásvázlat, értékelési rendszer bemutatása, 

személyre szabott értékelés bemutatás, hospitálási 

napló) és ezek reflexiói bizonyítják, hogy a 

drámatanár a csoport szükségletei és a tantervi 

követelmények alapján képes világos és egyértelmű 

általános és szakmai követelményeket és célokat 

meghatározni, az értékelés folyamán ezeket 

következetesen érvényesíteni. A növedékekeket, a 

csoportot, a munkafolyamatot, alkotótevékenységet 

személyre szabott, differenciált módszerekkel 

értékeli. A művészeti ág és a tantárgyak 

követelményei alapján képes általános, az egész 

csoportra vonatkozó és egyéni, személyre szabott 

értékelési szempontrendszert kidolgozni, fejlődési 

szinteket meghatározni és ezeket alkalmazni. A 

A foglalkozás megmutatja, hogy a drámapedagógus a 

foglalkozás vezetésekor, a feladatok és szabályok 

ismertetésekor, a munka elemzésében és értékelésében 

világosan, érthetően, a korosztálynak megfelelően 

fogalmaz. Elvárásai egyértelműek és világosak. A 

művészeti ág és a tantárgyak követelményei alapján 

képes egész csoportra vonatozó és egyéni; általános és 

szakmai követelményeket és értékelési szempontokat 

megfogalmazni. Az elkészült munka bemutatásához 

(jelenet, etűd, előadás), valamint az elemző-értékelő 

beszélgetések során képes jól megfogalmazott, 

egyértelmű megfigyelési és értékelési szempontokat 

meghatározni. 
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6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

diákok munkájának elemzésekor és értékelésekor 

érvényesül a differenciálás.  

6.6.  
Értékeléseivel, visszajelzéseivel a 

tanulók fejlődését segíti. 

A csoportleírások, foglalkozástervek és fejlesztési 

tervek bemutatják, hogy a drámatanár ismeri 

tanítványait, a követelmények és értékelési 

szempontok meghatározásakor az egyéni fejlesztési 

szükségletekből indul ki, és a tanuló fejlődését a 

bemeneti szinthez méri. Képes az egyéni fejlődés 

nyomon követésére, ahol a tanulók haladását 

nemcsak az általános, minimális követelményekhez 

méri, hanem saját magukhoz. A tanítványai 

értékelésében reális és elfogulatlan. 

A foglalkozás vezetésekor a drámatanár figyel 

növendékei aktuális fizikai, szellemi és érzelmi 

állapotára, figyelembe veszi tűrőképességüket. Ismeri 

növendékeit és tudja, kit hogyan lehet ösztönözni, 

motiválni, tisztában van a "blokkolás" lehetőségének 

veszélyével. A foglalkozáson a tanár törekszik a 

meleg elfogadó légkör kialakítására, ahol a tanulók 

biztonságban érzik magukat és mernek "hibázni". A 

foglalkozáson megfigyelhető a folyamatos 

kapcsolattartás, visszajelzés, ami biztosítja a tanulók 

egyéni ütemű fejlődését. A drámapedagógus tisztában 

van a pozitív megerősítés fontosságával, ezért a 

foglakozásokon az értékelés a pozitívumok 

kiemelésével kezdődik és végződik.  

6.7.  

Pedagógiai munkájában olyan 

munkaformák és módszerek 

alkalmazására törekszik, amelyek 

elősegítik a tanulók önértékelési 

képességének kialakulását, 

fejlesztését. 

A drámatanár ismeri az önismeret, önértékelés, 

önbecsülés kialakításnak és fejlesztésének 

módszereit, eljárásait, gyakorlatait, játékait, 

valamint a társak megismerését és elfogadását 

segítő technikákat, módszereket, az érvelés és a 

vitakultúra kialakításnak és fejlesztésének 

módszereit. Képes az egyeztetéseket, elemző 

beszélgetéseket, elemzéseket, vitákat irányítani és 

A foglalkozáson a játékokat, gyakorlatokat követő 

megbeszélés egyik legfontosabb feladata a tudatosítás. 

A tanulók megfogalmazhatják a gyakorlat során 

szerzett tapasztalataikat, élményeiket és érzéseiket. A 

tudatosítás, annak felismerése, hogy mit miért tettünk 

és hogyan lehetne jobban csinálni, az önismeret és 

önértékelés alapja. Ezt a folyamatot a drámatanár 

segítő kérdésekkel, nyitott mondattal, megfigyelési 
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Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

moderálni. Olyan elfogadó légkört teremteni, ahol a 

tanulók elmondhatják gondolataikat, véleményüket, 

közösen elemzik és értékelik saját maguk és társaik 

munkáját. Képes a tanítványok önértékelésének, 

magabiztos fellépésének fejlesztésére, 

önbizalmának kialakítására. Pedagógiai 

tevékenységét a tanulók munkájának személyre 

szabott értékelése jellemzi a bizalom, az önbizalom 

és önbecsülés erősítésére. Munkájában a 

visszajelzésre, az elemző megbeszélésre, az ön- és 

társértékelés fejlesztésére, a segítő kritika, az 

egyéni vélemény megfogalmazásának kialakítására, 

az érvelésre és indoklásra helyezi a hangsúlyt. 

szempont adásával segítheti.  A dramatikus 

tevékenységeket, a foglakozás nagyobb egységeit 

általában elemző megbeszélés, értékelés követi, amely 

lehetőséget ad az önreflexióra, az önértékelésre, az 

összehasonlításra, új célok vagy megoldások 

megfogalmazására. Az önismeret és önértékelés 

fejlődéséhez hozzájárulnak a tanár és a diáktársak 

visszajelzései, véleményük, kritikájuk.  

6.8.  

Önállóan képes a tanulói munkák 

értékeléséből kapott adatokat 

elemezni, az egyéni, illetve a 

csoportos fejlesztés alapjaként 

használni, szükség esetén 

gyakorlatát módosítani. 

A drámapedagógus képes mind a hosszú távú 

tervezésben, mind az aktuális foglakozáson az 

értékelés céljainak és szintjeinek megfelelő 

értékelési formák, módszerek meghatározására, az 

értékelés eredményeinek felhasználására. Mivel a 

központi előírások minimális lexikális tudást, 

gyakorlat közben elsajátítható szakmai ismereteket 

állapítanak meg, így a drámapedagógia elsődleges 

célja a komplex személyiségfejlesztés. Ezért a 

hosszú távú terveket (tanmenet, tematikus terv, 

munkaterv) a tanulók szükségletei szerint 

folyamatosan módosítani kell. Ez a rugalmasság a 

A foglalkozáson a pedagógus a tanulók aktuális 

fejlesztési szükségleteit figyelembe véve a 

gyakorlatok, feladatok, tevékenységek teljesítése 

alapján meg tudja határozni a továbblépés (fokozás, 

nehezítés, új feladat, új szempont), a további fejlesztés 

irányát. A pedagógus meg tudja ítélni, hogy egy 

feladat teljesítésének szintje megfelelő volt-e vagy 

további gyakorlásra szorul, illetve hogy a további 

gyakorlás az aktuális vagy egy következő foglalkozás 

részét képezze-e. A drámatár a dramatikus munkában 

(komplex dráma, színjáték) gyakran a tanulók által 

létrehozott anyagból (jelenet, írásos, rajzos anyag, 
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Indikátorok 
Szakterület/példák 
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drámatanár erénye, egyben a pedagógiai 

következetességet is bizonyítja. A drámapedagógus 

az órai munka és az elkészült produktumok alapján 

meg tudja határozni, hogy merre kell továbblépni, 

mit kell fejleszteni a csoportnak közösen és a 

tagoknak egyénenként. Képes a versenyeken, 

fesztiválokon (területi/regionális vers-és 

prózamondó versenyek, Kazinczy Ferenc Szép 

Magyar Beszéd Verseny, színjátszó fesztiválok, 

Országos Drámajáték-színjáték Verseny, Weöres 

Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó, Országos 

Diákszínjátszó Találkozó stb.) elért eredmények 

elemzésére, értékekésére, tanulságok levonására, az 

erősségek és hiányosságok mentén új célokat és 

feladatokat meghatározni az egyének szintjén is. 

téralakítás, tárgyhasználat, történetépítés stb.) 

építkezik, azonnal értékeli és szelektálja a tanulói 

munkákat és teljesítményeket, folyamatosan döntést 

hoz, meghatározza a továbblépés, a történetalakítás, a 

probléma vagy konfliktus elemzésének és 

megoldásának irányát. 

 

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

7.1.  

Kommunikációját minden 

partnerrel a kölcsönösség és a 

konstruktivitás jellemzi. 

A portfólió dokumentumai (pl.: csoportvezetői 

munkaterv, esetleírás, projektterv, szakmai 

rendezvény, közös program bemutatása stb.) 

rámutatnak, hogy a drámapedagógus ismeri a 

A foglalkozás bizonyítja, hogy a drámatanár jól 

kommunikál, a egyértelműen, világosan, pontosan, 

szabatosan, a szakkifejezéseket tudatosan használva 

fogalmaz. Szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles, a 
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Indikátorok 
Szakterület/példák 
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pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit. 

Képes a szülőkkel partneri kapcsolatot kialakítani, 

megnyerni őket a közös célnak, bevonni őket a 

csoport munkájába. A növendékekkel a kapcsolata 

közvetlen, nyitott, segítő kommunikáció jellemzi. 

Képes felismerni, elemezni kommunikációs 

nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. 

partnerek életkorának és kultúrájának megfelelő 

kommunikáció jellemzi. Törekszik a demokratikus 

légkör, az aktív együttműködés, a kölcsönösség, 

partneri viszony kialakításra. 

7.2.  

A kapcsolattartás formái és az 

együttműködés során használja 

az infokommunikációs 

eszközöket és a különböző 

online csatornákat. 

Az alapfokú művészetoktatás sajátossága, hogy a 

tanárok általában nem teljes munkaidőben vesznek 

részt benne, a nevelőtestületben sok pedagógus 

dolgozik viszonylag kis óraszámban. További 

jellemző, hogy a művészetoktatás több telephelyen 

folyik, a tanár a telephelyek között utazik. A 

nevelőtestület összetettsége és a távolság 

megnehezíti a kapcsolattartást és a kommunikációt. 

Ezért az iskola és kollégák közötti 

kapcsolattartásban és kommunikációban hangsúlyos 

szerepet kapnak az infokommunikációs eszközök (e-

mail, közösségi oldalak, iskolai honlap, 

csoporthonlap stb.). Költséghatékony volta miatt 

ezeket a csatornákat használja a drámapedagógus a 

szülőkkel és a már internethasználó korú 

növendékekkel való kapcsolattartásra is.  
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Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

7.3.  

Nyitott a szülő, a tanuló, az 

intézményvezető, a kollégák, a 

szaktanácsadó visszajelzéseire, 

felhasználja őket szakmai 

fejlődése érdekében. 

Mivel az alapfokú művészetoktatás nem kötelező 

oktatási forma a tanulók és szülők véleményét és 

igényeit fokozottan figyelembe kell venni. A 

drámapedagógus nyitott a partnerektől érkező 

visszajelzésekre. Képes a szülőktől, tanulóktól, 

vezetőktől, kollégáktól érkező visszajelzéseket, 

véleményeket, problémafelvetést értékelni, 

megfelelő módon kezelni, következetéseket levonni 

belőlük, és ezeket felhasználni pedagógiai 

gyakorlatában. Képes a szakmai tevékenysége során 

felmerülő általános és pedagógiai problémákat, 

konfliktusokat kezelni, döntéseket hozni, és 

döntéseiért felelősséget vállalni. Az alapfokú 

művészetoktatásban csak ritkán nyílik lehetőség 

szaktanácsadói segítség igénybe vételére. A 

szaktanácsadói hálózatban kevés a dráma és 

színjáték területhez értő szakértő. 

A növendéktől és a partnerektől (szülő, kolléga, 

diáktárs) érkező visszajelzésekre nyitott, a kapott 

információkat megfelelően értékeli, és figyelembe 

veszi a gyerekek fejlesztési szükségleteinek 

meghatározásakor, a foglalkozások tervezésekor és a 

foglakozáson.   

7.4.  

A diákok érdekében önállóan, 

tudatosan és kezdeményezően 

együttműködik a kollégákkal, a 

szülőkkel, a szakmai 

partnerekkel, szervezetekkel. 

Képes a szakmai együttműködésre intézményen 

belül és kívül, megfelelő kapcsolatot tart intézménye 

tanáraival, dolgozóival. Tájékozott a művészeti 

területhez és a tanári hivatásához kötődő 

információs forrásokról, továbbképzési 

lehetőségekről, szakmai és érdekvédelmi, valamint 

szakmai segítő szervezetekről. Szükség szerint 

együttműködik különféle művelődési és művészeti 

A foglalkozáson nem vagy csak csekély mértékben 

lehet tájékozódni a partnerekkel való 

együttműködésről. Leginkább a szülőkkel való 

kapcsolattartás formáiról lehet információt kapni, ami 

lehet szóbeli közlés, üzenet, sokszorosított levél, 

drámafüzet, üzenő füzet vagy tájékozató füzet. A 

kapcsolattartás közvetett megnyilvánulása a 



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

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án elfogadott második, javított változata. 54 

 

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

tevékenységet folytató intézményekkel, 

drámapedagógiai, művészetoktatási szakmai és civil 

szervezetekkel. 

tájékozottság, a legújabb szakmai eredmények és 

módszerek tettenérése a foglalkozás menetében. 

7.5.  

A megbeszéléseken, a vitákban, 

az értekezleteken rendszeresen 

kifejti szakmai álláspontját, a 

vitákban képes másokat 

meggyőzni, és ő maga is 

meggyőzhető. 

A portfólió dokumentumaiból erre az indikátor 

meglétére nem lehet következtetni. Az esetleírás és 

szabadon választott dokumentumként a szakmai 

munkaközösségben végzett tevékenység bemutatása 

adhat némi tájokoztatást. A portfólió egyéb 

elemeiből az aktivitással, vitakészséggel, 

szakmaisággal kapcsolatos attitűdökről lehet 

információt nyerni.  Pl.: Törekszik önismeretének, 

saját személyiségének, vitakészségének, 

vitatechnikájának fejlesztésére. Nyitott a környezet 

visszajelzéseire, tevékenységének javítására, 

általános műveltségének, szakmai felkészültségének 

folyamatos fejlesztésére. 

inadekvát 

7.6.  

Iskolai tevékenységei során 

felmerülő/kapott feladatait, 

problémáit önállóan, a szervezet 

működési rendszerének 

megfelelő módon kezeli, intézi. 

Az éves munkatervben szereplő feladatokat elvégzi, 

megvalósításukba aktívan és konstruktívan 

kapcsolódik be. Képes a szakmai tevékenysége 

során felmerülő általános és pedagógiai 

problémákat, konfliktusokat az iskola működési 

rendszerének (SzMSz, házirend, munkaköri leírás) 

kezelni, döntéseket hozni, és döntéseiért felelősséget 

vállalni. Szükség esetén a konfliktus, probléma 

inadekvát 
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feltáráshoz és megoldásához szakmai segítséget 

kérni, adekvát szakirodalmat keresni és felhasználni.  

Az indikátor meglétéről a portfólió kevés eleme, 

néhány szabadon választott dokumentum ad 

tájékoztatást. 

7.7.  

A szakmai munkaközösség 

munkájában kezdeményezően és 

aktívan részt vállal. 

Együttműködik 

pedagógustársaival különböző 

pedagógiai és tanulásszervezési 

eljárások (pl. projektoktatás, 

témanap, ünnepség, kirándulás) 

megvalósításában. 

Szakmai munkaközösség létrehozása nem kötelező. 

Az alapfokú művészetoktatás sajátosságából adódik, 

hogy nem mindenhol lehetséges (pl. alakításához 

nincs megfelelő számú drámatanár, területi 

szétszórtság miatt az együttműködés nehézkes). A 

drámapedagógust általában kíváncsiság, kreativitás 

és aktivitás jellemzi. Felelősséggel vállalja a 

kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés 

kialakítására. Kész részt vállalni a 

művészetpedagógiával, a dráma és színjátékkal 

kapcsolatos fejlesztési, innovációs tevékenységben. 

Egyenrangú partner a szakmai kooperációban. A 

művészeti iskolában a szakmai együttműködés 

leggyakoribb színterei a közös projektek, 

hagyományok, ünnepek, iskolai rendezvények, 

iskolán kívüli programok, bemutatók, 

színházlátogatás, beavató színházi és TIE 

foglalkozások, műsorok, fesztiválok, versenyek, 

kirándulások, művészeti táborok, színházlátogatás.  

inadekvát 
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Indikátorok 
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7.8.  

A tanuláshoz megfelelő 

hatékony és nyugodt 

kommunikációs teret, feltételeket 

alakít ki. 

A drámajáték és színjátszás csoportos tevékenység, 

olyan alkotó tevékenység, amely akciók és 

interakciók sorozatából áll. A drámatanár fontos 

feladata az alkotó folyamat biztosításához az 

együttműködésre kész, elfogadó és befogadó 

közösség kialakítása. Képes a tanulókkal a 

kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő 

kommunikáció kialakítására, a közös normák és 

szabályrendszer megfogalmazására és 

elfogadtatására.  A drámatanár munkájában kétféle 

kommunikáció van jelen: a valós és a fiktív, 

játékbeli. A dramatikus tevékenység folyamán mind 

a tanár, mind a diák szerepbe lép, egymás 

személyiségét tiszteletben tartva partnerként 

működnek együtt. A foglalkozások elengedhetetlen 

részét képezik a tanulók közötti kommunikációra, 

véleménycserére, vitára épülő egyeztetések, 

beszélgetések, elemző értékelések, ahol a tanulók 

elmondhatják tapasztalataikat, érzéseiket, 

gondolataikat és véleményüket. Mindkét 

kommunikációs forma megfelelő térszervezést, 

nyugodt körülményeket és bizalom teli légkört 

feltételez. 

A foglakozáson kitűnik, hogy a drámatanár olyan 

elfogadó, biztonságos, egymásra figyelő légkört 

igyekszik teremteni, ahol a tanítványok el merik 

mondani érzéseiket, gondolataikat, véleményüket. A 

drámafoglalkozáson mind a dramatikus és színjátszó 

tevékenységhez, mind a beszélgetésekhez megfelelő 

teret, nyugodt körülményeket biztosít. Olyan a 

hatékony kommunikációhoz, elmélyült 

beszélgetéshez, vitához szükséges, kényelmes teret 

(általában kör) alakít ki, ahol a partnerek látják 

egymás tekintetét, tudnak figyelni egymás verbális és 

nonverbális kommunikációjára.   
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Indikátorok 
Szakterület/példák 
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7.9.  

Munkája során érthetően és a 

pedagógiai céljainak 

megfelelően kommunikál. 

Kommunikációját nyitottság jellemzi. Közléseit a 

partnerekhez alkalmazkodva, egyértelműen 

fogalmazza meg. Verbális és metakommunikációja 

egy irányba hat. Véleményalkotásában törekszik az 

egyértelműségre és az érthetőségre. Véleményét 

érvekkel és példákkal támasztja alá.  

A tanulókkal való kommunikációja egyértelmű, 

világos és kifejező. A szabályjátékokat, gyakorlatokat 

pontosan és közérthetően, példákon keresztül 

ismerteti. Gyakran él a demonstráció és illusztráció 

eszközével. Visszajelzései világosak, véleményét 

érvekkel, példákkal támasztja alá. A drámatanár 

kommunikációjában gyakran használja a nonverbális 

eszközöket (pl.: tekintet, gesztus, mimika, testtartás).  

7.10. 

Tudatosan támogatja a diákok 

egyéni és egymás közötti 

kommunikációjának fejlődését. 

A neveléssel-tanítással kapcsolatos dokumentumok 

igazolják, hogy a dráma és színjáték - mivel valós és 

játékbeli szituációkban létrejövő interakciókon 

keresztül valósul meg - különösen alkalmas az 

önkifejezés bátorítására és erősítésére és a 

kommunikációkészség fejlesztésre. Az "A" típusú 

dráma (G. Bolton), a szabályjátékok és gyakorlatok 

egyik fontos csoportját alkotják a kommunikációs 

gyakorlatok: a nyelvi játékok, a beszédre késztető, a 

spontán beszéd fejlesztését célzó, a 

fogalmazáskészséget, vitakészséget, érvelési 

technikát fejlesztő feladatok, a testnyelv és a tekintet 

játékai. Ezek a készségek kiemelten fontos 

szerephez jutnak az improvizációk során. A 

némajátékban a testnyelv, a testtartás, tekintet, 

gesztus, mimika kerül előtérbe, míg a szöveges 

szituációs gyakorlatok a verbális kommunikációt, a 

A drámafogalkozásokon, akár a ráhangolás, 

bemelegítés részeként, előtérbe kerülnek a 

kommunikációs gyakorlatok. A feladatok során  

elsajátított képességek és készségek nemcsak az 

improvizációban vagy a színjátékos tevékenységben, 

de a mindennapi életben is hasznosíthatók. A 

drámapedagógus a beszélgetések, elemző 

megbeszélések moderátoraként irányítja a tanulók 

spontán megnyilvánulásait, támogatja az egymás közti 

kommunikáció, a vitakultúra fejlődését.    
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7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Indikátorok 
Szakterület/példák 
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stílusérzéket, a megfelelő beszédtempót és 

hangsúlyozást fejlesztik.  

 

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

8.1.  

Tisztában van szakmai 

felkészültségével, személyiségének 

sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni a 

szerepelvárásokhoz. 

A portfólió dokumentumai egyértelműen bizonyítják, 

hogy a drámapedagógus tisztában van 

személyiségének – a drámatanári létre őt alkalmassá 

tevő – sajátosságaival. A közösségre építő tanári 

munkája segíti a szakmai közegben történő 

eligazodásában is. A drámatanár pozitív tőkét 

kovácsol az átlagosnál fejlettebb kommunikációs 

képességeiből, előadói, szervezői képességeiből, 

problémaérzékenységéből, nyitottságából. Az írásos 

dokumentumok alapján írásbelisége, szövegalkotó 

készsége is kiemelkedő. A drámatanárral szemben 

támasztott elvárásoknak megfelel. 

A foglalkozás vezetése közben tanúbizonyságot ad 

szakmai felkészültségéről, az átlagosnál fejlettebb 

kommunikációs, irányító-szervező képességeiről. A 

foglalkozást tudatosan tervezetten, de az alkalmi 

helyzethez igazító változtatás bátorságával vezeti. 

Személyisége inkább közelebb áll egy meleg családi 

fészket kialakító anyukáéhoz, óvó- és tanító 

néniéhez, egy jó barátéhoz, de rendelkezik egy 

humánus cserkészvezető határozottságával is. Nem 

parancsol, nem kiabál, inkább rábír, kérdez, bevon. A 

játékok során képes bármikor szerepbe lépni, a 

szerephelyzetet és a tanári irányítást váltogatni. 

8.2.  
Saját pedagógiai gyakorlatát 

folyamatosan elemzi és fejleszti. 

Az írásos dokumentumokból, különösen a 

reflexiókból nyomon követhető a szakmai 

tevékenységével szembeni igényesség, kritika. A 

tematikus terv, az óraterv, az önreflexiók, a 

továbbképzések dokumentumai bizonyítják a 

A foglalkozás menetében a szakmai-pedagógiai 

igényesség, az új ismeretek, a fejlődés közvetetten, az 

alkalmazott drámapedagógiai eszközökön keresztül 

mérhetők.  
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

folyamatos szakmai önelemzést és a szakmai-

módszertani megújulás igényét és állomásait. 

8.3.  
Tudatosan fejleszti pedagógiai 

kommunikációját. 

A portfólió dokumentumaiban megjelenik, hogy a 

pedagógus milyen formában, milyen keretek közt 

(önképzés, nevelőtestületi képzések, szakmai-

módszertani továbbképzések, szakirányú diploma, 

szakmai-módszertani publikációk stb.) fejleszti 

pedagógiai kommunikációját, s ennek milyen 

eredményei vannak (kitüntetések, vezetői, fenntartói 

elismerések, „év tanára” cím stb.).  

A foglalkozás menetében a pedagógiai 

kommunikáció fejlesztésének eredménye, a konkrét 

órai viselkedés, a foglalkozás vezető és a csoport 

kommunikációjának eredményessége, a drámatanári 

attitűd mérhető.  

8.4.  

Rendszeresen tájékozódik a 

szaktárgyára és a pedagógia 

tudományára vonatkozó legújabb 

eredményekről, kihasználja a 

továbbképzési lehetőségeket. 

A portfólió dokumentumaiban megjelenik, hogy a 

pedagógus tájékozott-e a szaktárgyára és a pedagógia 

tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. 

Erre konkrét lehetőség napjainkban a Magyar 

Drámapedagógiai Társaság szakmai közéletében, 

workshopjaiban, továbbképzéseiben való 

részvételben adódik. Már a tagság és a periodikák 

olvasására is egyfajta igényt és tájékozottságot mutat. 

A tájékozottság bizonyítéka, ha a portfólió 

dokumentumai között szakmai továbbképzési 

bizonyítványok találhatók. 

A foglalkozás menetében a szaktárgyi és a 

pedagógiai tájékozottság közvetetten, a 

drámafoglalkozás irányításának módjában mérhető.  

8.5.  

Munkájában alkalmaz új 

módszereket, tudományos 

eredményeket. 

Az új módszerek és tudományos eredmények 

használatának lehetőségét a portfólió 

dokumentumaiban megtalálható igazolások, 

Az új módszereknek a foglalkozáson történő 

alkalmazásának közvetlen tettenérési lehetősége a 

drámamunka közbeni (kommunikált módon: egy 
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

publikációk, bizonyítványok, diplomák igazolják, 

amelyek dokumentálják a szakmai nyitottságot, a 

szakmai megújulásra készséget. 

legújabb szakmai-módszertani ajánlás, egy új játék, 

vagy egy kísérleti módszer kipróbálása; a foglalkozás 

menetében nyíltan vállalt módosítás, ill. váltás, egy 

esetleges tévedés beismerése; vagy kimondatlanul: a 

foglalkozás menetének irányváltásában realizálódó) 

önkritikában, a játékvezetés, a próbafolyamat közben 

vállalt "újításban" valósulhat meg. 

8.6.  

Rendszeresen tájékozódik a digitális 

tananyagokról, eszközökről, az 

oktatástámogató digitális 

technológia legújabb 

eredményeiről, konstruktívan 

szemléli felhasználhatóságukat. 

A portfólió dokumentumai, különösen a digitális 

technológia ismeretével kapcsolatos okiratok, illetve 

az óratervek és az önreflexiók bizonyítják a digitális 

módszerek iránti nyitottságot, az új eszközök 

elfogadásának, a pedagógiai tevékenységbe 

beépítésének szintjét. 

A színház- és bábművészeti képzés humán 

kommunikáción alapuló és erőteljesen gyakorlati 

jellegéből adódóan csak közvetve, a drámajáték, az 

improvizáció, a színdarab tartalmi közegén keresztül 

érvényesülhet a tájékozottság. 

8.7.  
Élő szakmai kapcsolatrendszert 

alakít ki az intézményen kívül is. 

A portfólió dokumentumai, különösen a szakmai 

életút bemutatása bizonyítja, hogy a pedagógus 

milyen szakmai kapcsolatrendszert - szakmai, 

érdekvédelmi, civil szervezetek, társintézmények, 

országos rendezvények, fesztiválok, országos 

intézmények stb. - működtet az intézményen kívül. 

A foglalkozás menetében nem érhetők tetten ezek a 

kapcsolatok csak közvetett módon: pl. szakmai 

versenyre felkészítő foglalkozáselemek, 

fesztiválprodukció próbálása, testvérintézménnyel 

találkozásra készülés stb. 

8.8.  

Részt vesz intézményi 

innovációban, pályázatokban, 

kutatásban. 

A portfólió szabadon választható dokumentumai 

vallanak arról a tevékenységről, amelyet az 

intézményi innováció érdekében kifejt a pedagógus. 

Ilyen lehet egy-egy projektterv, pályázati siker, az 

iskola életére befolyással bíró javaslat, kutatási terv, 

A foglalkozáson csak abban az esetben érhető tetten 

az intézményi innovációban részvétel, ha saját ötletű 

projekt, vagy saját pályázat megvalósítása a 

foglalkozás témája. 
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Indikátorok 
Szakterület/példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

ill. eredménye: tanulmány, statisztikai adatok 

feldolgozása és értelmezése stb. 

8.9.  

Aktív résztvevője az online 

megvalósuló szakmai 

együttműködéseknek. 

Az online megvalósuló szakmai együttműködésre 

ritkán adódik lehetősége egy drámatanárnak. Az 

általános pedagógiai szakmai online közéletben 

részvételét a szabadon választott dokumentumok 

között szerepeltetheti a pedagógus. 

Inadekvát. 

 


