
Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak   

képzési és kimeneti követelményei 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Drámapedagógia szakirányú továbbképzési 

szak 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szerezhető 

megnevezése:  

  drámapedagógus 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:   

Pedagógusképzés 

4. A felvétel feltétele 

Felsőfokú végzettség 

a) alapképzésben, mesterképzésben szerzett pedagógus végzettség; 

vagy 

b) régi típusú egyetemi/főiskolai szintű pedagógus/tanári végzettség és szakképzettség, 

tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus. 

5. Képzési idő: 4 félév 

 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 

személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben 

A képzés célja olyan pedagógusok képzése, akik elméleti és gyakorlati ismeretek 

birtokában képesek a dráma (játék) és a színház eszközeivel a hagyományos értékek 

tiszteletére nevelni, oktatni a különböző korú, nemű, képességű tanítványaikat. 

1. a dramatikus munkaforma alkalmazási lehetőségeinek megismerése, 

2. az iskolai nevelés kontextusába beépíthető legfontosabb dramatikus technikák 

készségszintű elsajátítása: vizuális, verbális és akusztikus szinten egyaránt, 

3. a dramatikus foglalkozások vezetéséhez szükséges megfelelő szintű szakmai 

önismeret kialakítása,  

4. a pedagógiai munka során szükséges önismeret és autoreflektív gyakorlat 

megerősítése, 



5. képesség a korosztályi illetve személyes szellemi-lelki fejlődés problémáinak 

felismerésére és segítségnyújtás a helyes válaszok megkereséséhez, 

6. képesség a pedagógus-személyiségnek, mint erőforrásnak a kreatív 

alkalmazására, 

7. képesség a ʽdráma és tánc’ tantárgyak önálló stúdiumként és integrált formában 

(irodalom, történelem, hittan, nyelvoktatás, osztályfőnöki óra) való színvonalas 

oktatására,  

8. képesség valamilyen művészeti tevékenység iránti igény felkeltésére, a 

kreativitás és a lelki egészség karbantartása céljából, 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a föbb ismeretkörökhöz 

rendelt kreditértékek 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:  120 kredit 

 Játékelméleti stúdiumok 30 kredit 

 Drámajáték stúdiumok : 25 kredit 

 Dramaturgiai stúdiumok:30 kredit 

 Specializáció:Dramatikus módszerek a nevelés szolgálatában: 25 kredit 

 szakdolgozat:10 kredit 

 Játékelméleti stúdiumok 30 kredit 

(Játékppszichológia,játékvezetés,hagyományismeret,bevezetés a 

drámapedagógiába,alternatív iskolák és a drámapedagógia,a drámapedagógia 

története) 

 Drámajáték stúdiumok 25 kredit 

(Önismereti és autoreflektív gyakorlatok,kreatív ének-zenei,táncos 

gyakorlatok,bábjáték,iskolai színjáték,ünnepi műsorok,drámajáték a tanítás 

szolgálatában,improvizációk,szakértői dráma 

 Dramaturgiai stúdiumok 30 kredit 

(Iskoladrámák,passiók szertartások dramaturgiája,dramaturgia és 

színháztörténet,szinházi előadás elemzésI.II.,az archaikus dramatikus formák és a 

rituális színház,színházlátogatásI,II,székek színháza felolvasó színházi gyakorlatok) 

 Specializáció:Dramaikus módszerek a nevelés szolgálatában 25 kredit 

(Fejlődéslélektan a gyakorlatban,művészeti tevékenységek a lelki egészség 

szolgálatában,drámajáték a hit és erkölcstanoktatásban,vers és 

prózamondás,dráma és tánc önálló  és integrált stúdiumként a NAT-ban) 

 A szakdolgozatírás módszertana 

 Hospitálás, tanítási gyakorlat 

 szakdolgozat, záróvizsga 


