
 

 

 

 

 

 

DRÁMAPEDAGÓGIA 

 

Szolgáltató intézmény neve és pontos címe:  

Festino Kft. 7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 5. IV/10. 

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: 

Márton Judit, jucoka.marton@gmail.com, +36 / 30 / 323 80 44 

 

Célcsoport: határon túli magyar pedagógusok 

A képzés célja:  

 
Képessé tenni a pedagógusokat arra, hogy a játék felszabadító, élményt adó erejét a nevelés és az 

oktatás szolgálatába állítsák, és a drámajátékok, történetek, szituációk feldolgozásával segítsék a 

gyermekek élményszerű tanulását. A kurzus elvégzése után a dráma eszköztárát alkalmazva, 

tanulóikat kooperációra ösztönözve, a gondolkodás és a cselekvés mechanizmusait egymásra 

építve képesek legyenek a gyermekek, tanulók, személyiség-formálásában hatékony lépéseket 

tenni. 

A képzés főbb tartalmi elemei: 

A résztvevő ismerje a drámatanítás alapvető céljait. Legyen járatos a legfontosabb 

képességfejlesztő gyakorlatokban. Legyen képes e gyakorlatok céltudatos összefűzésére, valamint 

a gyakorlatsorok levezetésére. Ismerje a dráma módszertanának alapjait, a tanítási dráma 

alapfogalmait és legfontosabb munkaformáit. Legyen képes a mások által vezetett 

drámafoglalkozások elemző értékelésére, valamint támogató jellegű kritikai megjegyzések 

megfogalmazására.  

 Dramatikus eszközök alkalmazása pedagógiai, diagnosztikus és képességfejlesztő célok 

érdekében. 

 A figyelem, az ön- és társimeret, valamint történetépítés sajátosságai és 

szükségszerűségei a drámamunkában. 

 A tanítási dráma munkaformáinak, alkalmazási lehetőségeinek megismerése és 

elsajátítása közvetlen tapasztalatszerzés során. 

 Konstruktív megoldások kidolgozása pedagógiai konfliktushelyzetekben. 

 Drámapedagógiai rendszerek. 
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A képzés módszerei: 

 előadás 

 páros munka 

 kis csoportos foglalkozás 

 kooperatív csoportmunka  

 szerepjátékok 

 differenciálás 

 demonstráció 

 prezentáció 

Fejlesztendő kompetenciák: 

 szociális kompetencia 

 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 esztétikai- művészi tudatosság és kifejezőképesség 

 problémamegoldó képesség 

 kreativitás 

 kritikai és logikai gondolkodás kompetenciája 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

Tervezett időszak: 2015. augusztus 2-7. 

A továbbképzés javasolt időtartama (érkezés napja – távozás napja):  

érkezés napja: 2015. augusztus 2. (vasárnap) délután 

távozás napja: 2015. augusztus 7. (péntek) délután, illetve augusztus 8-án reggel 

Tervezett helyszín (pontos címe, elérhetősége, megközelítése): 

Szinbád Panzió 

7624 Pécs, Klimó Gy. u. 9.; +36 / 72 / 221-110 

  

Zárt parkoló a gépkocsival érkezőknek.  

Megközelíthető: 

Vonattal, autóbusszal érkezve taxival vagy a helyi járatú buszvégállomásról induló 30-as jelzésű 

busszal, leszállás a Kodály Z. uti megállóhelyen, illetve a 32, 34, 36  jelzésű busszal, leszállás a 

Barbakán megállóhelyen. 


