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A TANTERV JOGYSZABÁLYI HÁTTERE 

A közoktatással kapcsolatos általános jogszabályok:  
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, 
• a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) 

MKM rendelet.   

Az alapfokú művészetoktatási intézmények struktúrájával, cél- és feladat-
rendszerével, tartalmi szabályozásával kapcsolatos fontosabb jogszabály: 

• az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának 
bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet. 

A helyi tanterv elkészítésekor irányadó volt a miniszter által kiadott Az alap-
fokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja. 



 T I L D Y  Z O L T Á N  Á L T A L Á N O S  I S K O L A  É S  
A L A P F O K Ú  

                  M Ű V É S Z E T I  I S K O L A  
               5 5 2 0  S Z E G H A L O M ,  T I L D Y  Z O L T Á N  Ú T  1 9 - 2 1 .  

                                                     Tel: 66/371 232 

iskola@tildy-szhalom.sulinet.hu; www.tildy-szeghalom.x3.hu 

AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓ-
GIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 
Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a 
hangsúly a meghatározott követelmények teljesítésével történő képesség- és 
készségfejlesztésen, tehetséggondozáson van. A tananyag a színművészeti–
bábművészeti műveltség megalapozásához elengedhetetlenül szükséges, 
alapvető tartalmakat foglalja magában. A tananyag eszköz a tanulók értelmi 
és érzelmi képességeinek, kifejezőkészségének fejlesztésében, követelmé-
nyei a tanuló életkori fejlődési jellemzőihez igazodnak, feldolgozása gyer-
mekközpontú pedagógiai módszerek alkalmazásával történik. Önálló gon-
dolkodásra, problémamegoldásra, cselekvésre, alkotásra, közösségben törté-
nő tevékenységre, nyitottságra, a különböző kultúrák értékinek megismerésé-
re, elfogadására ösztönöz. 

Célok: 
• képesség- és készségfejlesztés, valamint személyiségformálás a dráma 

és színjáték eszközeivel; 
• az önkifejezés lehetőségének biztosítása; 
• az önértékelés, -elfogadás fejlesztése; 
• a problémák iránti érzékenység kialakítása, fejlesztése; 
• az oktatás tartalmi és módszertani közelítése a mindennapi élethez; 
• a művészetek befogadására, a különböző kultúrák értékei iránti nyitott-

ságra nevelés; 
• esztétikai nevelés, ízlésformálás. 

Feladatok: 
• az egyéni képességekhez igazodó oktatás biztosítása; 
• a tanuló érdeklődésére, a tanár és a pedagógus közös tevékenységére, 

együttműködésére épülő oktatás megszervezése; 
• problémamegoldásra, az összefüggések feltárására ösztönzés; 
• a színház és a társművészetek élményszerű megismertetése; 
• a tanuló verbális és nem verbális kifejezőkészletének gazdagítása; 
• alkotásra ösztönzés; 
• a tehetségek felismerése, tehetséggondozás; 
• felkészítés szakirányú továbbtanulásra. 
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Eszközök, eljárások: 
• a mindennapi élethez kötődő témák feldolgozása; 
• problémamegoldásra, az összefüggések feltárására ösztönző feladatok-

ra épülő tananyag-feldolgozás; 
• a céloknak és feladatoknak megfelelő kidolgozott pedagógiai módsze-

rek (pl.: drámapedagógia, színház-pedagógia) alkalmazása, illetve új 
módszerek kifejlesztése; 

• hatékony tanulási módok alkalmazása (kooperatív tanulás, játékos ta-
nulás, cselekvő tanulás stb.); 

• gazdagítás, mélyítés, gyorsítás; 
• versenyeztetés; 
• alkotótáborok szervezése; 
• kiállítás-, hangverseny- és színházlátogatások szervezése, a látottak 

megbeszélése; 
• színpadi produkciók létrehozása. 

Eltérő hangsúlyok a különböző képzési szakaszokban 

 Előképző 1–2.  
és alapfok 1–6. évfolyamain 

Továbbképző 7–10. 
évfolyamain 

Célok Képességek, készségek fejlesz-
tése, kiemelten: 

- érzékelés; megfi-
gyelés;  

- önismeret; 
- kifejezés; 
- problémamegoldás; 
- kommunikáció; 
- empátia;  
- koncentráció; 
- együttműködés kö-

zös játékban, gya-
korlatokban, pro-
dukcióban. 

Képességek, készségek fejleszté-
se, tehetséggondozás, kiemelten:  

- alkotás;  
- művészi kommuni-

káció; 
- egyéni feladatmeg-

oldás; 
- együttműködés az 

alkotófolyamatban;  
- önértékelés. 

Köznapi és alapvető színházi 
kifejezésformák megtapasztalta-
tása. 

A színjátéknak mint művészi 
kommunikációs formának a 
megtapasztaltatása. 
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Indirekt ismeretközlés, képes-
ségfejlesztés. 

A tudatosság kialakítása, fejlesz-
tése valamennyi tevékenység so-
rán. 

Fe
la

da
to

k 

A kommunikáció általános 
(köznapi) formáinak fejlesztése, 
gyakoroltatása. 

Színházi technikai képzés. 

Alapvető, a befogadást elősegí-
tő színházi ismeretek közvetíté-
se. 

Speciális, az alkotást elősegítő 
színházi ismeretek közvetítése. 

E
sz

kö
zö

k 
és

 e
ljá

rá
-

so
k 

Köznapi kommunikációs hely-
zeteknek megfelelő tematika. 

Színházi kommunikációs formá-
nak megfelelő tematika. 

Csoportos feladatvégzés. Minél több egyéni feladat meg-
oldása. 

A tanári irányítás túlsúlya. Minél több önálló munka lehető-
sége. 

A tanulói munka folyamatos 
egyeztetése, tanári értékelése. 

A tanuló önértékelésre ösztönzé-
se. 
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A SZÍNMŰVÉSZET–BÁBMŰVÉSZET OKTATÁSÁNAK CÉL- ÉS 
FELADATRENDSZERE 
Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés 
lehetőséget biztosít a színművészet–bábművészet iránt vonzódó tanulók ké-
pességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező kész-
ségeik kialakítására, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére 
és gyakorlására, figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátossá-
gait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait. 

A képzés nyújtson lehetőséget a színművészet területén: 
• minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvétel-

re; 
• a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerésére; 
• differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a színházi 

konvenciók megismerésére, azok széles körű alkalmazására; 
• az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerésére; 
• a színjáték kulturális tradícióinak megismerésére; 
• a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, ak-

tív szókincsének bővítésére; 
• arra, hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, 

készségeiket a színjátékban is alkalmazni tudják; 
• minél több élő és rögzített színházi előadás – köztük társaik által készí-

tett produkciók – megtekintésére; 
• a színházi-drámai formával való kísérletezésre, továbbá a színjátéknak 

mint művészi kommunikációs formának megtapasztalására; 
• a közös alkotómunka adta örömteli együttlétre; arra, hogy a tanulók 

egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, il-
letve a létrejött előadást bemutathassák; 

• az önkifejezésre; 
• az önértékelésre annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak sa-

ját eredményeik felismerésére, és azokat a színházi tanulmányaik során 
hasznosítani is tudják. 
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A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 
FELADATOK 
A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifi-
kus lehetőségét, biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók 
élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sok-
színűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a színművészet-
ben megjelennek. A művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, át-
örökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapké-
pesség. 

A színházi alkotómunka hatékony eszköze a személyiségfejlesztésnek: külö-
nösen a kamasz, majd ifjúkorba lépő fiatalok személyiségének kialakulásá-
hoz, gazdagításához, énképének, önismeretének fejlesztéséhez, önmeghatá-
rozásához, érzelmei kifejezéséhez, gondolatai megfogalmazásához, az önki-
fejezéshez járul hozzá. 

A színjátékoktatásban alkalmazható tevékenységformák a személyiségfejlő-
dés rendkívül érzékeny, fontos, és meghatározó szakaszában nyújtanak kö-
zösségi élményt, adnak hiteles – az önértékelést segítő – visszajelzést a cso-
porttagoknak. Ebben az életkorban egyén és közösség, belső és külső világ, 
legalitás és moralitás konfliktusának feldolgozásához pótolhatatlan segítséget 
nyújtanak. Akkor kínálnak közös értékrendet, társas együttlétet, amikor az 
egyén sokszor magára marad kétségeivel, amikor tudatosítja a világ feloldha-
tatlan ellentmondásait, szólamok, eszmék és valóság kontrasztját. Ezek az 
élmények, tapasztalatok, indulatok, gondolatok a játék alapanyagát képezik. 
„Kijátszásuk” segíti a feldolgozást, értelmezést, önmaguk elfogadását. 

Feladat a személyiség önfejlesztésének elősegítése, amelynek alapja a tanu-
lók önismeretének gazdagítása, hogy képesek legyenek saját lehetőségeik és 
korlátaik felismerésére. 

Kiemelt feladataink: 
• az önismeret, önelfogadás, önértékelés képességének kialakítása, fej-

lesztése; 
• az alkotókészség fejlesztése; 
• a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési 

készség kialakítása, a kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítá-
sa; 
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• az érdeklődés felkeltése a kultúra, a társadalmi jelenségek és problé-
mák iránt; 

• a közösségi tevékenységek iránti igény kialakítása. 
A fejlesztés eszközei: 

• önismereti, együttműködési, kommunikációs képességeket fejlesztő 
gyakorlatok a tantárgyak tananyagába és követelményeibe beépítve 
vagy tanórán kívüli tréningekkel; 

• produkciók létrehozása (vizsgák, versenyek, fesztiválok, iskolai ünne-
pek); 

• a tanulói produkciókról, tanórai tevékenységekről videofelvétel készí-
tése, annak visszanézése, elemzése, értékelése az önértékelés képessé-
gének fejlesztésére; 

• színház- és múzeumlátogatások; 
• iskolai és iskolán kívüli kulturális rendezvényeken való szereplés, il-

letve részvétel motiválása (amennyiben a tevékenység hozzájárul a he-
lyi tantervben megfogalmazott követelmények teljesítéséhez). 

Az iskolában oktató pedagógusok, művészek a tanítási-tanulási folyamat 
megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a ta-
nulói aktivitás biztosítását és differenciálását.  
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A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka egyrészt 
a tananyagba beépítve, másrészt az oktatók, a művészek és a tanulók közvet-
len, személyes kapcsolata révén valósul meg, illetve a tanulói közösségen ke-
resztül érvényesül.  

A közösségben kialakuló értékrend, normák, szabályok, elvárások segítik az 
egyént a döntésekben, a felelősségvállalásban. 

A közösségfejlesztés területén kiemelt feladataink: 
• az iskolai tanulói közösség egyéni arculatának kialakítása; 
• a közösség hagyományainak megismertetése;  
• a tanulói közösség tevékenységének megszervezése, összehangolása; 
• a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, visel-

kedési normák, formai keretek kialakítása, folytonosságának elősegíté-
se. 

A fejlesztés eszközei: 
• produkciók létrehozása, bemutatása; 
• a szűkebb és tágabb közösség ünnepeinek megtartása, ünnepteremtés; 
• iskolai hagyományok teremtése, megőrzése (ballagás, diáknap, feszti-

válok, versenyek, alkotótáborok); 
• tanórán kívüli foglalkozások biztosítása;  
• a tanulók, illetve a tanulók és a pedagógusok közös problémamegoldó 

tevékenységén alapuló foglalkozások biztosítása. 

Az iskolai közösség kialakítása, fejlesztése csak a tanulók aktív részvételé-
vel, közreműködésével valósítható meg. 

Feladatunk a fent megfogalmazott keretek között az iskolai közösség és a tá-
gabb társadalmi környezet közötti kapcsolat biztosítása is.  
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A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTŐ PEDA-
GÓGIAI TEVÉKENYSÉG 
A képességek feltárása, a tehetség felismerése folyamatosságot, valamint a 
pedagógus, szülő, tanuló együttműködését igénylő feladat. Iskolánk alapvető 
feladatai közé tartozik a tehetségek felkutatása, gondozása, kibontakozásuk 
elősegítése.  

A tehetségfejlesztés iskolánkban alkalmazott módjai:  
• gazdagítás és elmélyítés (differenciálás, nyitott feladatok, különböző 

munkatempó, egyéni fejlesztés, különféle csoportosítás osztályon, év-
folyamon belül, a tehetséges tanulók minél nagyobb önállóságot, alko-
tó jellegű feladatot kapnak); 

• gyorsítás (több évfolyam anyagát rövidebb idő alatt teljesítheti a tanu-
ló). 

A tehetségfejlesztés feladatai, eszközei:  
• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
• tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások (neves szak-

emberek bevonásával szervezett tréningek, kurzusok, táborok az önis-
meret, az önértékelés, a művészi kifejezőkészség, a problémamegoldó 
készség fejlesztésére, az ismeretek bővítésére);  

• felkészítés versenyekre, fesztiválokra; 
• versenyek, fesztiválok szervezése; 
• felkészítés szakirányú továbbtanulásra. 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 
NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZE-
RELÉSEK JEGYZÉKE  
A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközöket és felszerelé-
seket az alapfokú művészetoktatás tekintetében az intézmények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet 7. számú mellékletében előírtak, va-
lamint helyi tantervi programunk speciális szükségletei alapján a követke-
zőkben határozzuk meg. 

Helyiségek a művészeti ágak közös követelményei alapján 
 

 
Helyiségek 

Mennyiség (db) 
11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendeletben előírt mini-
mum mennyiségi mutató 

Székhely 
5 csoport  
(100 fő) 

Telephely 
3 csoport  
(60 fő) 

igazgatói iroda iskolánként 1 1 – 
igazgatóhelyettesi iroda iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
1 1 

gazdasági vezetői iroda önálló gazdálkodás esetén 
iskolánként (székhelyen) 1 

1 – 

ügyviteli helyiség iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

1 1 

nevelőtestületi szoba iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

1 1 

könyvtár iskolánként 1 1 – 
Kiszolgáló-helyiségek    
szertár, raktár (jelmeztár) iskolánként 1 1 1 
aula (előtér, várakozó) iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
1 1 

porta iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

(előtérben is kialakítható) 

1 1 

személyzeti WC épületenként, nemenként 1 nemenként 1 nemenként 1 
tanulói WC épületenként, szintenként, 

nemenként 1 
nemenként 1 nemenként 1 

öltöző, zuhanyzó iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) nemenként 1 

nemenként 1 nemenként 1 

elsősegély-helyiség iskolánként 1 1 1 
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Helyiségek felszerelése és egyéb berendezési tárgyai 
 

Helyiségek 
bútorzata és egyéb  
berendezési tárgyai 

Mennyiség (db) 
11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendeletben előírt mini-
mum mennyiségi mutató 

Székhely 
5 csoport  
(100 fő) 

Telephely 
3 csoport  
(60 fő) 

igazgatói iroda    
íróasztal 1 1 – 
szék 1 1 – 
tárgyalóasztal 1 1 – 
szék  2 2 – 
iratszekrény 1 1 – 
fax 1 1 – 
telefon 1 1 – 
igazgatóhelyettesi iroda, 
gazdasági vezetői iroda, 
ügyviteli helyiség 

   

asztal a felnőttlétszám figyelem-
bevételével 

1 1 

szék a felnőttlétszám figyelem-
bevételével 

1 1 

iratszekrény 1 1 1 
lemezszekrény 1 1 – 
fénymásoló 1 1 1 
számítógép asztallal, szék-
kel 

1 1 1 

nyomtató 1 1 1 
telefon 1 1 1 
nevelőtestületi szoba    
fiókos asztal a pedagóguslétszám szerint 

1 
2 2 

szék a pedagóguslétszám szerint 
1 

2 2 

napló- és folyóirattartó 1 1 1 
könyvszekrény 2 2 2 

ruhásszekrény, fogas a pedagóguslétszám figye-
lembevételével 

2 2 

mosdókagyló 1 1 1 
tükör  1 1 1 
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könyvtár    
tanulói asztal, szék az iskolai osztály egyidejű 

foglalkoztatásához szüksé-
ges mennyiségben 

20 – 

egyedi világítás olvasóhelyenként 1 20 – 
könyvtárosi asztal, szék 1-1 1-1 – 
szekrény (tároló) háromezer könyvtári do-

kumentum elhelyezésére 
1 – 

tárolók, polcok, szabadpol-
cok 

2 2 – 

létra (polcokhoz) 1 1 – 
telefon 1 1 – 
fénymásoló 1 1 – 
számítógép, nyomtató 1-1 1-1 – 
videolejátszó, -felvevő) te-
levízióval 

1 1 – 

CD  1 1 – 
írásvetítő 1 1 – 
Egészség- és munkavédel-
mi eszközök 

   

mentőláda iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

1 1 

zárható gyógyszerszekrény iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

1 1 

 



 

 14 

Helyiségek és felszerelésük az alapfokú művészetoktatás színművészet–
bábművészeti ágának sajátos követelményei alapján 

 
Helyiségek, helyiségek 
eszközei és felszerelései 

Mennyiség (db) 
11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendeletben előírt mini-
mum mennyiségi mutató 

Székhely 
5 csoport  
(100 fő) 

Telephely 
3 csoport  
(60 fő) 

 tanterem a tanszakok és a tanulók 
számának figyelembevéte-

lével, az iskola munka-
rendje szerint az egyidejű-
leg megtartott csoportos 
foglakozásokhoz szüksé-

ges számban 

1 1 

előadóterem, próbaterem  színpaddal 1 1 
jelmez-, kellék- és díszlettár tanszakonként 1 1 1 
 Helyiségek bútorzata, 
egyéb berendezési tárgyai 
és oktatási eszközei 

   

 Tanterem    
 tanulói asztalok, székek  a tanulók létszámának fi-

gyelembevételével 1 
20 20 

 nevelői asztal és szék tantermenként 1 1-1 1-1 
 eszköztároló szekrény tantermenként 1 1 1 
 tábla tantermenként 1 1 1 
 vetítőállvány tantermenként 1 1 1 
 vetítővászon tantermenként 1 1 1 
 sötétítő függöny ablakonként, az ablakok 

lefedésére alkalmas méret-
ben 

ablakonként 1 ablakonként 1 

 videokamera tanszakonként 1 1 – 
 CD-lejátszó, magnetofon tantermenként 1 1 1 
 televízió, videolejátszó,      
-felvevő) 

tantermenként 1 1 1 

 ruhatároló (fogas) tantermenként 1 1 1 
 szeméttároló tantermenként 1 1 1 
 Előadóterem, próbaterem     
 mozgatható dobogók  tantermenként 1 1 1 
 egész alakos tükör termenként 1 1 1 
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 alapvető színpadi világítás-
technikai és hangtechnikai 
berendezés 

előadótermenként 1 1 1 

 erősítők, hangfalak előadótermenként 1 1-2 1-2 
egyszerű ritmus- és dallam-
hangszerek 

az előadás igénye szerint 20 20 

Egyéb taneszközök könyvtári, könyvtárszobai, tantermi vagy jelmeztári elhe-
lyezéssel: videofelvételek, CD-k, szakkönyvek, kellékek, jelmezek a tantár-
gyak évfolyamonkénti tananyagának megfelelően. 
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A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 
FORMÁI ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 
A tanulókkal kapcsolatos feladatok: 

• szaktanári, tanulói, szülői közös tevékenységet igénylő feladatok, prog-
ramok, szervezése (bemutatók, nyílt napok, táborok, tanulmányi kirán-
dulások); 

• a tanulók bevonása az iskolai rendezvények szervezésébe;  
• diákönkormányzat elősegítése, fejlesztése; 
• évente egy alkalommal diákközgyűlés szervezése az aktuális felada-

tokról; 
• a tanulók véleményének kikérése az őket érintő döntések előtt; 
• a tanulói véleménynyilvánítás változatos lehetőségeinek megteremtése 

(fórumok, kérdőívek, interjúk stb.). 

A szülőkkel kapcsolatos feladatok: 
• a szülői munkaközösség létrehozásának elősegítése; 
• éves munkaterv szerint legalább két szülői értekezlet, valamint leg-

alább két fogadóóra biztosítása, az ezen felül szervezett alkalmakról az 
érintetteket külön kell tájékoztatni; 

• levelezés, értesítő, telefon; 
• a szülői véleménynyilvánítás változatos lehetőségeinek megteremtése 

(fórumok, kérdőívek, interjúk); 
• tájékoztatás az iskola hosszabb távú célkitűzéseiről, pedagógiai prog-

ramjáról, illetve éves programjáról; 
• a szülők meghívása nyílt napokra, vizsgákra, bemutatókra, iskolai ren-

dezvényekre, tanulmányi kirándulásokra; 
• a szülők bevonása az iskolai rendezvények szervezésébe. 



 

 17 

  

A TANSZAK ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

Készítse fel a tanulót 
• drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olva-

sására, 
• különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 
• színházi improvizációra, 
• mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel történő karakterábrá-

zolásra, 
• egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 
• különféle szerepek megformálására, 
• a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 
• más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a 

szerepalkotás során, 
• színházi előadások elemzésére, értékelésére. 

Ismertesse meg a tanulóval 
• a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket, 
• a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 
• a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat, 
• a színházi műfajokat, 
• a szöveg- és előadás-elemzés szempontjait, 
• a színészi játék alapvető iskoláit, 
• a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 
• a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét, 
• napjaink színházi struktúráját. 
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AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, 
A KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK 
ÉS AZOK ÓRASZÁMAI 
A képzés ideje: 12 év 
Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

A KÉPZÉS TANTÁRGYAI 
Főtárgy: 

• drámajáték (1–2. előképző és 1–6. alapfokú évfolyamokon); 
• színjáték (7–10. továbbképző évfolyamokon). 

Megjegyzés: a főtárgy neve ott és akkor változik, amikor a színjáték nevelésben való fel-
használása – a drámai-színházi nevelés – mellett hangsúlyossá válhat a színházi (technikai) 
képzés. 

Kötelező tantárgyak: 
• beszédgyakorlatok (1–8. alapfokú és továbbképző évfolyamokon);  
• mozgásgyakorlatok (1–8. alapfokú és továbbképző évfolyamokon). 

Kötelezően választható tantárgyak: 
• vers- és prózamondás (az 1. alapfokú évfolyamtól); 
• színházismeret (a 3. alapfokú évfolyamtól) választható. 

Megjegyzés: A 7–8. évfolyamon a kötelező tantárgyak magas óraszáma miatt nincs válasz-
tási kötelezettség (a fenti tantárgyak – természetesen – választhatók). 

Szabadon választható tantárgyak: 
• drámajáték (1–6. alapfokú évfolyamokon); 
• színjáték (7–10. továbbképző évfolyamokon); 
• beszédgyakorlatok (1–8. alapfokú és továbbképző évfolyamokon);  
• mozgásgyakorlatok (1–8. alapfokú és továbbképző évfolyamokon); 
• vers- és prózamondás (az 1. alapfokú évfolyamtól); 
• színházismeret (a 3. alapfokú évfolyamtól) választható. 

Megjegyzés: Az első alapfokú évfolyamtól az adott évfolyamra előírt főtárgy, kötelező és 
kötelezően választható tantárgyak köréből bármelyik tantárgy választható. 
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ÓRATERV (ÓRASZÁMOK HETI BONTÁSBAN) 
 

Tantárgyak 
Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 
1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy: 
Drámajáték 
Színjáték 

 
2 
– 

 
2 
– 

 
2 
– 

 
2 
– 

 
2 
– 

 
2 
– 

 
2 
– 

 
2 
– 

 
– 
2 

 
– 
2 

 
– 
3 

 
– 
3 

Kötelező tár-
gyak:  
Beszéd-
gyakorlatok 
Mozgás-
gyakorlatok 

 
 
– 
 
– 

 
 
– 
 
– 

 
 
0, 5 
 
0, 5 

 
 
0, 5 
 
0, 5 

 
 
0, 5 
 
0, 5 

 
 
0, 5 
 
0, 5 

 
 
0, 5 
 
0, 5 

 
 
0, 5 
 
0, 5 

 
 
1 
 
1 

 
 
1 
 
1 

 
 
– 
 
– 

 
 
– 
 
– 
 

Kötelezően vá-
lasztható tár-
gyak 

 
– 

 
– 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Szabadon vá-
lasztható tár-
gyak 

 
– 

 
– 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

Összesen 2 2 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-6 4-6 4-6 4-6 

A választott tárgyak közötti módosítás az egyes évfolyamok végén csak ak-
kor lehetséges, ha a választott új tantárgy adott évfolyamra előírt követelmé-
nyeit a tanuló teljesíteni tudja. 

TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 
Tanórán kívüli szervezett tevékenységformák:  

• színházlátogatások a színházismeretnél előírt alkalmakon kívül; 
• táborok; 
• belföldi és külföldi tanulmányi kirándulások; 
• rendezvények, rendezvénysorozatok, kurzusok, tréningek a film, a 

színház, a kritika stb. témakörökben neves szakemberek közreműködé-
sével tanulói és szaktanári kezdeményezés alapján; 

• egyéni tehetségfejlesztés (egyéni foglalkozás keretében). 
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AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK 
SZAKIRÁNYÚ FELADATAI, KÖVETELMÉNYEI, AZ ELŐÍRT 
TANANYAG  

DRÁMAJÁTÉK  
A drámajáték főtárgy célja, hogy a különböző dramatikus tevékenységfor-
mákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon ke-
resztül fejlessze a tanuló érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, 
készségeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, illetve az egyéni és csoportos 
kreatív folyamatokon keresztül segítse elő a tanulók szocializációjának fo-
lyamatát. A tanulók értsék és tanulják meg a közösségi lét hasznosságát, a 
közösség építésének módját. Ezáltal váljanak képessé különböző viselkedési 
minták elemzésére, elfogadására, irodalmi és színházi alkotások befogadásá-
ra, értelmezésére és létrehozására. Meg kell jegyezni, hogy produkció létre-
hozása a drámajáték keretén belül nem lehetőség, hanem kötelesség. Nem 
lehet úgy felhasználni a drámajáték és a színház egyéniségfejlesztő rendsze-
rét, hogy nem adunk lehetőséget ennek bemutatására. Ez ad célt a gyakorla-
toknak. A csoport megmutatkozásának közösségformáló energiája van, a 
bemutatóra készülés fontos motiváció a tanulók számára, a színpadra lépés 
növeli az önbizalmat, oldja a gátlásokat. A színjátékosok és a nézőtér kom-
munikációja, „összelélegzése” meghatározó felszabadító élmény, kivételes 
jelentősége van az identitáskeresés éveiben. Természetesen hatalmas a tanár 
felelőssége abban, hogy milyen megmutatkozási, milyen játéklehetőséget kí-
nál a tanulóknak, milyen produkciót enged a nézők elé, hiszen egy gyermek-
színjátszó előadás színvonalának nem csak esztétikai tétje van. A nevelési cél 
eléréséhez elengedhetetlen, hogy a pedagógus ismerje a színházi hatásdrama-
turgia alapelveit, a színházi jelek természetét. A közös alkotó munkában 
mozgósítani tudja az alapvető színházi konvenciókat, birtokolja és alkalmaz-
za a színházi kifejezés eszközkészletét.  
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A képzés feladatai 
Ismertesse meg a tanulóval 

• az improvizációs technikákat,  
• a színház és a társművészetek alapjait, 
• a színházi alapfogalmakat. 

Fejlessze a tanuló  
• fantáziáját, 
• figyelmét, fegyelmét és önismeretét,  
• kreativitását, alkotóképességét, 
• gesztusnyelvi kifejezőképességét,  
• a kapcsolatteremtő és együttműködő képességét, 
• a térbeli tájékozódását és a kreatív térhasználatot. 

Alakítsa ki a tanulóban 
• a kifejező beszéd és mozgás képességét. 

Tegye képessé a tanulót 
• a test kontrollálására, 
• az improvizációs technikák alkalmazására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után  
A tanuló ismerje 

• saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát, 
• a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját 

eszköztára ez irányú fejlettségének mértékét, 
• a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve 

saját eszköztára ez irányú fejlettségének mértékét, 
• figyelme tudatos összpontosításának szerepét és módját, a fegyelmezett 

feladatvégzés feltételeit, 
• társai, önmaga és a felnőtt világ megfigyelésének módjait, ennek sze-

repét a szerepjátékok során és az improvizációkban, 
• a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák adta lehe-

tőségeket, használatuk lehetséges módjait, 
• az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és má-

sokkal való kapcsolatában, 
• az érzelmi emlékezet szerepét, alkalmazásának lehetőségeit a szerepjá-

tékokban, 
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• a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépé-
seit, 

• összetett művészi üzenetek közlésének különböző anyag-, tér- és moz-
gásformák, illetve a szerepjáték lehetőségeit, 

• a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehető-
ségeit saját ötletei, gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drá-
mai szöveg megjelenítésének előkészítésében. 

Legyen képes 
• figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre, 
• társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére, 
• a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatosabb 

használatára, 
• a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyze-

tekben, 
• érzelmi emlékek felszínre hozására és a szerepjátékokban való kreatív 

alkalmazására, 
• érzékeny kapcsolatteremtésre és annak megtartására, 
• tiszta és kifejező verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokra, 
• pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg, 
• kreatív dramatizálásra, a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló 

alkalmazására, 
• saját teste, mozgása, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált 

és pontos érzékelésére, a tér kreatív használatára, 
• egyre növekvő intenzitású, tudatosságú és mélységű részvételre a sze-

repjátékokban, csoportos improvizációkban, 
• különböző – felidézett, illetve az emberi világban tapasztalt – érzelmek 

verbális, vokális, mozgásos, mimikai és a társművészetek eszköztárát 
is bevonó eszközökkel történő kifejezésére, 

• összetett művészi üzenetek közlésére különböző anyag-, tér- és moz-
gásformák együttes alkalmazásán keresztül, 

• a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötle-
tei, gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megje-
lenítésének előkészítésében. 

•  
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ELŐKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK 

ELSŐ ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a ritmus fogalmát, 
• a mozgás-mozdulatlanság fogalmát, 
• a szerepjáték élményét. 

Fejlessze 
• a ritmusérzéket, 
• a beszéd- és mozgáskészséget, 
• a csoportos megszólalás képességét, 
• a játékban történő együttműködés képességét, 
• egyén és csoport együttműködését. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• a ritmus fogalmát, 
• a szerepjátékoz kapcsolódó magatartásformákat, azok jelentést, 
• maszkok készítésének módját, használatát. 

Legyen képes 
• a játékban való aktív részvételre, 
• a ritmus átélésére, 
• helyes szerepvállalásra, 
• néhány mondóka, egy-két rövidebb vers önálló elmondására. 

Tananyag 
Az előképző első évfolyamán a tananyag szerkesztett játék köré fonódik.  
A szerkesztett játékot mondókákból, ütemhangsúlyos versekből állítsuk ösz-
sze. Tegyük lehetővé minden tanuló számára a rövid önálló és a kórusos 
megszólalást egyaránt, a mintegy tízpercnyi tudatos színpadi játékot, de ne 
várjuk el zárt szituációk eljátszását, a figurateremtést, figuratartást, jellemfej-
lődés ábrázolását.  

Gyakorlatok, játékok: 
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• a kifejezést segítő, a játékot előmozdító beszédgyakorlatok; 
• önismereti és társismereti játékok (a további évfolyamokon is megje-

lennek a tanulók életkori sajátosságainak, képességeinek és a fejleszté-
si célnak megfelelően); 

• tükörjátékok; 
• maszk készítése. 
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MÁSODIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a gesztusnyelv legalapvetőbb elemeit, ennek üzenetét, 
• az érzékszervi funkciókat, 
• a szerepjátékban, csoportos játékban keressék az egyéni figura kialakí-

tásának módját. 

Fejlessze   
• az egyéni megszólalás képességét, 
• kreativitást, 
• az érzékelés és a megfigyelés képességét. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• a közösségben végzett munka legalapvetőbb követelményeit,  
• az egyéni és társas megszólalások szabályait (kórusok, felelgetések, 

közös fokozás, kórust ellenpontozó megszólalások).  

Legyen képes 
• a tér pontos érzékelésére, 
• különböző tipikus magatartásminták utánzására, 
• rögzített játékok felidézésére, 
• önálló szövegmondásra. 

Tananyag 
Az előképző második évfolyamán a tananyag etűdjáték köré fonódik.  
Az etűdjáték folyamatos színpadi munkát követel, hangulatilag összefüggő, 
legalább négy-öt versből, prózarészletekből, mesékből állítsuk össze. Ezeket 
sok mozgással, közös akcióval, világos, változatos térformákkal kollektív já-
tékként szólaltassák meg a tanulók, ne versösszeállításként. Még nincs törté-
netmesélés, de elvárható a játszóktól az érzés- és hangulatváltások folyama-
tos közvetítése. 
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Gyakorlatok, játékok: 
• önismereti és társismereti játékok; 
• fogócskák; 
• kiszámolók; 
• egyszerű történetek alkotása, megjelenítése tablókban; 
• magatartásminták gyűjtése megfigyeléssel. 



 

 27 

ALAPFOKÚ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK 

ELSŐ ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a tér érzékelését, használatát és jelentését,  
• a történet, s a történetben szereplők fontosságát, 
• az alapérzelmek (szeretet, harag, aggodalom, irigység stb.) kifejezésé-

nek és megjelenítésének módját. 

Fejlessze 
• a beleélés képességét, 
• a verbális és nonverbális kifejezőeszközöket, 
• a társakkal való együttműködés képességét. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• a tér érzékelését, használatát és jelentését,  
• a történet, s a történetben szereplők fontosságát, 
• az alapérzelmek (szeretet, harag, aggodalom, irigység stb.) kifejezésé-

nek és megjelenítésének módját. 

Legyen képes  
• egy egyszerű, könnyen követhető történet (pl.: La Fontaine, Aesopus) 

átélésére, elmesélésére, színpadi megjelenítésére, 
• a társak gesztusainak értelmezésére. 

Tananyag 
A tananyag egy egyszerű állatmese vagy tanító, esetleg verses mese köré fo-
nódik. A mese feldolgozása és színpadra állítása során fontos, hogy a tanulók 
kontaktust tudjanak teremteni egymással egy egészen rövid és világos szituá-
cióban.  

Gyakorlatok, játékok: 
• önismereti és társismereti játékok; 
• szituációs játékok; 
• improvizációk, csoportos improvizációk; 
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• koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok (a további évfolyamokon 
is megjelennek a tanulók életkori sajátosságainak, képességeinek és a 
fejlesztési célnak megfelelően); 

• ritmus a mozgásban, beszédben; 
• szövegek különböző stílusban való megjelenítése. 
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MÁSODIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a bizalom fontosságát, 
• a történetmesélés, kontextusteremtés, fokozás, feszültségkeltés szabá-

lyait,  
• a meseelemeket, a jellegzetes számokat, tipikus mesefordulatokat, ala-

kokat. 

Fejlessze  
• a kapcsolatteremtés képességét, 
• a fiúk és lányok együttműködésének képességét, 
• az eltérő magatartásformák, gondolkodásmódok („különc” viselkedés) 

megértését és elfogadását, 
• a szociális érzékenységet. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• a bizalom fontosságát, 
• a történetmesélés, kontextusteremtés, fokozás, feszültségkeltés szabá-

lyait; 
• a meseelemeket, a jellegzetes számokat, tipikus mesefordulatokat, ala-

kokat. 

Legyen képes 
• szerepvállalásra, a szereppel járó tulajdonságok megértésére, megjele-

nítésére, 
• tudatos koncentrációra, 
• elfogadásra, a bizalom átélésére, 
• az egyre fontosabbá váló kortárs kapcsolatok ábrázolására egy-egy szi-

tuációban, 
• egy történet közös dramatizálására a megismert munkaformák (kóru-

sok, tablók stb.) segítségével. 
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Tananyag 
A tananyag olyan népmesék köré fonódik, melyek tartalmazzák a szokásos 
mesefordulatokat, állandó meseelemeket, típusokat.  

Gyakorlatok, játékok: 
• önismereti és társismereti játékok; 
• koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok; 
• bizalomgyakorlatok (a további évfolyamokon is megjelennek a tanulók 

életkori sajátosságainak, képességeinek és a fejlesztési célnak megfele-
lően);  

• egyszerűbb szituációs játékok (rövid, világos kereteket megadó, ismert 
élethelyzeteket feldolgozó rögtönzések); 

• természetes megszólalást segítő beszédtechnikai gyakorlatok. 
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HARMADIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a beleélés lehetőségét, 
•  a másik sorsának átélését a játékban, 
• az archetípusos érzelmek megélését, 
• a szokások, tradíció, törvények meghatározó jelentőségét az egyes ma-

gatartásformákban, viselkedésmódokban, 
• a szertartásjáték formáit, 
• a feszültséget a szituációban, színjátékban, 
• a kapcsolatteremtés fontosságát. 

Fejlessze 
• a kreativitást, a fantáziát, 
• az együttműködést, a csapatmunkára való képességet, 
• a kíváncsiság és elfogadás képességét, 
• a felelősségvállalást, 
• a problémaérzékenységet, problémamegoldási készséget, 
• a túlzó, sűrítő, lényegkiemelő színjáték képességét. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• a beleélés lehetőségét, 
•  a másik sorsának átélését a játékban, 
• az archetípusos érzelmek megélését, 
• a szokások, tradíció, törvények meghatározó jelentőségét az egyes ma-

gatartásformákban, viselkedésmódokban, 
• a szertartásjáték formáit, 
• a szituációban, színjátékban megjelenő feszültséget, 
• a kapcsolatteremtés fontosságát. 
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Legyen képes  
• tudatos, alkotó színpadi jelenlétre, 
• feszültségteremtésre, 
• konfliktusmegoldásra, 
• az egyes alakok hagyományainak, értékrendjének, világlátásának a fi-

gura cselekvéseiben, döntéseiben való felismerésére, átélésére és meg-
jelenítésére, 

• jellemzésre nonverbális eszközökkel, illetőleg ennek értelmezésére, 
• egy-egy figura, helyzet magját túlzó eszközökkel megjeleníteni, 
• csoporton belül a versengés és kooperáció termékeny harmóniájának 

megteremtésére. 

Tananyag 
A tananyag olyan népmese vagy népmesék, amelyek megismertetik a tanu-
lókat más kultúrákkal (pl.: Ezeregyéjszaka, Pancsatantra, indián, afrikai me-
sék). A mese feldolgozása során szembesülni kell egy másik kultúra érték-
rendszerével és gondolkozásmódjával, valamint követelményrendszerével. 

Gyakorlatok, játékok: 
• önismereti és társismereti játékok; 
• koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok; 
• bizalomgyakorlatok; 
• fantáziajátékok; 
• improvizációs gyakorlatok (párban és csapatban);  
• a szerepcsere, szerepátvétel improvizációs formái; 
• kontextusépítő játékok; 
• a kiválasztott mese közegében játszódó drámaóra; 
• a szociokulturális különbségekből fakadó konfliktusokat feldolgozó 

drámaóra.  
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NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• az önálló történetalkotás lehetőségét, 
• a sors, a történet, a jellem fogalmát, 
• a különböző morális problémák értelmezésének, megélésének és meg-

jelenítésének módját, 
• a különböző morális problémák megoldásának útjait, lehetőségeit. 

Fejlessze 
• a problémamegoldó gondolkodást,  
• a probléma feltárásának, megfigyelésének képességét, 
• a koncentrációt, 
• az empátiát, 
• a nonverbális jelek érzékelését és értelmezését, 
• a helyzetek, szituációk érzelmi hátterének feltárását, elemzését segítő 

képességeket, 
• egyes viselkedésformák, cselekvések, döntések szociális hátterének 

feltárási és megfogalmazási képességét.  

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• az önálló történetalkotás lehetőségét, 
• a sors, a történet, a jellem fogalmát, 
• a különböző morális problémák értelmezésének, megélésének és meg-

jelenítésének módját, 
• a különböző morális problémák megoldásának útjait, lehetőségeit. 

Legyen képes 
• közös dramatizálásra, 
• a közös dramatizáláson keresztül jellem felépítésére, 
• konfliktuskezelésre, 
• történetalkotásra. 
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Tananyag 
A tananyag olyan történet feldolgozása, melynek csak az alappontjait, dra-
maturgiai fordulóit adjuk meg. Szituációs játékokkal, „tanítási drámával” te-
remtjük meg a történet kontextusát. 

Gyakorlatok, játékok:  
• önismereti és társismereti játékok; 
• bizalomgyakorlatok; 
• improvizációs játékok; 
• koncentrációs játékok szöveggel, mozgással. 



 

 35 

ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a világ, a társadalom, az ember, a legfontosabb életérzések értelmezé-
sének művészi és mitikus módját, 

• a metaforikus, szimbolikus látásmódot, 
• a szimbolikus ábrázolás alapvető színpadi eljárásait, a szimbolikus já-

ték sajátságait, 
• a jelenkor meghatározó racionális, empirikus tudományos megismeré-

se és a mitikus, művészi megismerés közötti különbséget, 
• a humort, mint a problémamegoldás egyik módját, 
• az érzések, érzelmek színpadi megjelenítésének eszközeit, 
• a mitológia legfontosabb kultúrtörténeti, vallási vonatkozásait, amely-

ből egy vagy több mítoszt eljátszanak. 

Fejlessze 
• az önismeretet, a pozitív jellemvonások tudatos fejlesztésének képes-

ségét, 
• a fizikai, intellektuális, szociális kompetenciákat a színjátékon keresz-

tül, 
• a kreatív gondolkodást, 
• a kezdeményezőkészséget, az aktivitást, 
• az önállóságot, 
• a hétköznapi élethelyzetek elemzésének készségét, metaforikus szim-

bolikus megjelenítésének képességét. 

Ösztönözze a tanulót a hétköznapi élethelyzetek hátterének tudatos kutatásá-
ra. 
Alakítson ki a tanulóban egészséges testképet. 
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Követelmények 
A tanuló ismerje 

• a világ, a társadalom, az ember, a legfontosabb életérzések értelmezé-
sének művészi és mítikus módját, 

• a metaforikus, szimbolikus látásmódot, 
• a szimbolikus ábrázolás alapvető színpadi eljárásait, a szimbolikus já-

ték sajátságait, 
• a jelenkor meghatározó racionális, empirikus tudományos megismeré-

se és a mitikus, művészi megismerés közötti különbséget, 
• a humort, mint a problémamegoldás egyik módját, 
• az érzések, érzelmek színpadi megjelenítésének eszközeit, 
• a „mitológia” legfontosabb kultúrtörténeti, vallási vonatkozásait, 

amelyből egy vagy több mítoszt eljátszanak. 

Legyen képes 
• egy történet önálló értelmezésére, elemzésére, 
• a színpadi figurák érzelmeinek átélésére, megjelenítésére, 
• a színpadi szimbólumok üzenetének megértésére, 
• a színpadi szimbólumok érzelmi feldolgozására, 
• szimbólumalkotásra, 
• az improvizáció minden formájában (egyéni, páros, csoportos, teljesen 

rögtönzött, megbeszélt) kreatív, kezdeményező megnyilvánulásra, 
• személyes érzelmek szimbolikus átfogalmazására a játékban. 

Tananyag 
A tananyag mitológiák (pl.: görög, kelta, finn) nagy története vagy történetei. 
A mítoszon keresztül megérthetik, és megtanulhatják a tanulók, hogy külön-
böző világértelmezések léteznek, s megkereshetik benne önmaguk kérdéseit, 
válaszait.  

Gyakorlatok, játékok: 
• bizalomgyakorlatok; 
• önismereti és társismereti játékok; 
• koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok; 
• páros és csoportos improvizációk (improvizációk mitikus hősökkel, 

közegben, tárgyakkal, helyszíneken stb.); 
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• táncok, szertartásjátékok; 
• relaxációs gyakorlatok; 
• kellék-, maszk-, jelmezkészítés. 
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HATODIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• saját élmények, történetek művészi újrafogalmazásának lehetőségeit, 
• szimbólumok létrehozásának módját saját élmények alapján, 
• a konfliktuskezelés színpadi lehetőségeit. 

Fejlessze 
• a pontos, lényegre törő kérdések megfogalmazásának képességét a vi-

lág bonyolult jelenségeiről, 
• a kritika és önkritika képességét, 
• a művészi alkotások iránti fogékonyságot, 
• a társművészetek befogadásának képességét, 
• az empátiát, a problémaérzékenységet más sorsok iránt. 

Alakítson ki a tanulóban helyes önképet, segítése elő integrált énkép kialakí-
tását. 
Ösztönözze a tanulót a művészi gondolkodásmód alkalmazására saját élet-
helyzeteiben. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• saját élmények, történetek művészi újrafogalmazásának lehetőségeit, 
• szimbólumok létrehozásának módját saját élmények alapján, 
• a konfliktuskezelés színpadi lehetőségeit. 

Legyen képes 
• tanulmányai során szerzett színházi, dramatikus tapasztalatainak al-

kotó módú felhasználására, 
• egy élet és ember ismeretét mozgósító történetnek, valamint kontex-

tusának megjelenítésére, 
• cselekvések összetett hátteréről (lélektani, szociális) gondolkodni, azt 

elemezni, 
• más értékrendek, normák, viselkedésformák megértésére, elfogadásá-

ra, 
• az eddig megismert tréningekhez, játékokhoz szükséges probléma-

megoldó, társakat segítő, inspiráló aktivitásra. 
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Tananyag 
A tananyag életjáték létrehozása. Az alkotás során mozgósítani kell és lehet 
az összes színpadi játékot és az ezeket előkészítő tréninget, gyakorlatot. A vi-
lág és az én művészi megismerése, értelmezése saját élethelyzetre alkalmaz-
ható. Az életjáték létrehozása során el kell és lehet jutni a konfliktusok és 
azok megoldásának újrafogalmazásáig, azok magasabb szintű megértéséig, 
kezeléséig.  

Gyakorlatok, játékok: 
• bizalomgyakorlatok; 
• önismereti és társismereti játékok; 
• koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok; 
• páros és csoportos improvizációk. 
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SZÍNJÁTÉK  
A színjáték főtárgy meghatározó céljai megegyeznek a drámajáték alapvető 
céljaival. A képzés a korábbi évfolyamok munkájára épül: a megszerzett ké-
pességek elmélyítésére, tudatosítására, finomítására, az életkori sajátságok-
hoz történő igazítására törekszik. Ugyanakkor új tevékenységformák, mun-
kamódszerek lépnek be, a képzés hangsúlya a színházi formák felé tolódik. 

A képzés mindvégig három pilléren nyugszik. Ezek az önálló szövegmunka, 
a színházi tréning és az előadás létrehozása. 

Az egyéni fejlesztéshez nélkülözhetetlen az önálló szövegmunka (versek, 
kisprózák, monológok, drámarészletek). A kidolgozás jórészt önállóan, ott-
hon történik (szövegválasztás, elemzés, tanulás, beállítás), majd a tanár köz-
reműködésével (értelmezés, segítő instrukcióik) csiszolják, végül a csoport, 
illetve nagyobb közönség előtt mutatják meg az elkészült produkciót. A meg-
tanult szövegek, részletek számtalan gyakorlat alapjául szolgálnak. Ez a te-
vékenység nélkülözhetetlen az egyéni fejlesztéshez, ugyanis a kollektív 
munka során a tanuló meghatározott szerepekkel találkozik (a szövegek által 
kínált figurák, az időkeretek behatárolnak), viszont az egyéni produkció so-
rán más és más megszólalásmódokat tapasztalhat meg, más és más szenvedé-
lyeket, érzelmeket élhet meg, más és más gondolatokat közvetíthet. Az így 
megszerzett jártasságok részévé válnak színjátszói munkájának. 

A színjáték tantárgy másik nélkülözhetetlen eleme a folyamatos tréning. Az 
alapgyakorlatok (improvizációs formák) vissza-visszatérnek az árnyaltabb, 
mélyebb és intenzívebb kifejezés érdekében. Az ismétlés nem mechanikus, a 
tréning gyakorlatainak témáját a tanulók fejlődéséhez, életkori problémáihoz 
szükséges igazítani. A rögtönzés keretének (figura, cselekmény, kimenet, stí-
lus stb.) megadását, a formát (néma, gesztikus, realista, szimbolikus stb.) a 
színjátékos készségek, ismeretek gyarapodásához érdemes szabni. 

A színjátékos jártasságok előadás készítése, illetve bemutatása során sajátít-
hatók el. Számos tapasztalat gyűjthető a színpadon, ezért ha értékes, hatásos 
produkció jön létre, érdemes minél többször eljátszani. A megmutatkozás 
motivál, a sikerélmény visszaigazol, a bemutatóig vezető közös út csapatot 
kovácsol, a próbafolyamat stációi mély és élményszerű tudást nyújtanak a 
színházi alkotófolyamat, a színházművészet természetéről. A drámapedagó-
gia befelé dolgozó tevékenységformái mellett a művészetoktatás sajátja a kö-
zönség elé lépés. 
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A képzés feladatai  
Ismertesse meg a tanulóval 

• az összetettebb drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 
• az alapvető színházi szakkifejezéseket, 
• a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, 
• a színházi műfajokat, 
• a szöveg- és előadás-elemzés szempontjait és módszereit, 
• a színészi játék alapvető iskoláit, 
• a társak játékát blokkoló vagy előmozdító, a színjátszói energiákat el-

fojtó vagy kiszabadító megnyilvánulások különbségét, 
• a színészi alkotómunka fázisait, 
• a színészi tevékenység alapvető elemeit, 
• a színházi alkotómunka főbb összetevőit, 
• a színház jelenkori társadalmi szerepét, 
• napjaink színházi struktúráját. 

Fejlessze a tanuló 
• érzelemkifejező eszköztárát az összetett karakterek ábrázolásához, 
• mozgásos karakteralkotó technikáit, 
• karakteralkotó, jelentésteremtő nyelvi és beszédtechnikai eszközeit, 
• szereprepertoárját, illetve ezen keresztül ön- és társismeretét, 
• improvizációs képességét, 
• szöveg- és előadás-elemzési képességét, 
• azon képességét, hogy a valóságon keresztül értelmezni tudja a szín-

házat, illetve a színházon keresztül a valóságot, 
• társművészetekhez tartozó (elsősorban zenei, táncos) kifejezőeszkö-

zeit. 

Ösztönözze a tanulót 
• elgondolások és történetek drámai eszközökkel történő vizsgálatára, 
• elgondolások és történetek színházi eszközökkel történő megjeleníté-

sére, 
• színházi előadások megtekintésére (szabadidejében), 
• iskolán kívüli produkciókban való részvételre, tapasztalatainak meg-

osztására társaival, 
• társai előtti előadások tartására, 
• a látott vagy részvételével zajló előadások véleményezésére, 
• a színházi/drámai szakirodalom, illetve szaksajtó tanulmányozására. 
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Biztosítson lehetőséget 
• hivatásos, alternatív, amatőr társulatok és kortárs (diák) csoportok élő 

színházi előadásainak megtekintésére, a látottak elemző megbeszélé-
sére, 

• színházi előadások videofelvételeinek megtekintésére, a látottak 
elemző megbeszélésére, 

• működő színtársulatok munkájába való betekintésre, 
• a technikai fejlesztés terén a tanulók speciális igényeinek kielégíté- 

sére, 
• a helyzetgyakorlatok, színházi improvizációk körén túlmenően cso-

portos színházi alkotó tevékenységben való részvételre, 
• többféle műfaj és/vagy színházi stílus színészi megtapasztalására, 
• a tanulók igényeitől függően nyilvános bemutató(k) tartására. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után  
A tanuló ismerje 

• a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 
• az alapvető színházi szakkifejezéseket, 
• a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi 

műfajokat, 
• a szöveg- és előadás-elemzés szempontjait és módszereit, 
• a színészi játék alapvető iskoláit, 
• a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 
• a színház jelenkori társadalmi szerepét, napjaink színházi struktúráját. 

Legyen képes 
• a különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 
• karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 
• egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 
• más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a 

szerepalkotás során, 
• színházi improvizációra, 
• a társak játékát előmozdító, a színjátszói energiákat felszabadító 

megnyilvánulásokra, 
• különféle szerepek megformálására, 
• drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő –  

olvasására, 
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• színházi előadások elemzésére, értékelésére, 
• a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 
• a valóságon keresztül értelmezni a színházat, illetve a színházon ke-

resztül a valóságot. 
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HETEDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a túlzó, tipizáló, karakteres ábrázolás formajegyeit, 
• a figurába lépés, kilépés, figuraváltás törvényszerűségeit, hatásme-

chanizmusát, 
• az intenzitás, a színészi energia fogalmát, 
• a tipizáló játékmód módszerét (kiemelés, sűrítés), 
• a visszatérő szabályjátékokat, 
• az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában, 
• a fokozást, kiállás, váltás eljárásait, hatását, 
• a foglalkozás legfontosabb munkaformáit (önálló munka, teljes imp-

rovizáció, megbeszélt improvizációk stb.), 
• a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó 

normáit, 
• a társak játékát blokkoló vagy előmozdító, a színjátszói energiákat el-

fojtó vagy kiszabadító megnyilvánulások különbségét, 
• az idő múlását, helyszínváltozását, figuraváltást jelző alapvető szín-

házi konvenciókat egy jeleneten (improvizáción) belül, 
• a szituációt meghatározó körülményeket (kik, mit, miért, hol, mikor, 

kivel), 
• a feszültséget, fordulatot, jelenetnyitást, zárást, jelenépítést, fokozást, 

intenzitásnövelést egy jeleneten belül. 

Fejlessze 
• a koncentrációt, 
• a társak játékának érzékelését, az abból való építkezés készségét, 
• a kezdeményezőkészséget, 
• a megfigyelőkészséget (önmaga és a társak reakcióinak megfigyelé-

sét), 
• a játékkedvet, az energia felszabadításának képességét, 
• az alkotó fantáziát, a teremtő kreativitást, 
• az önfeledt, egyben koncentrált játékállapot megteremtésének adott-

ságát, 
• az arányérzéket, játékintenzitást, 
• az önkifejezést, 
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• a kíváncsiságot, nyitottságot, 
• az együttműködési készséget. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• a túlzó, tipizáló, karakteres ábrázolás formajegyeit, 
• a figurába lépés, kilépés, figuraváltás törvényszerűségeit, hatásme-

chanizmusát, 
• az intenzitás, a színészi energia fogalmát, 
• a tipizáló játékmód hatását, 
• a visszatérő szabályjátékokat, 
• az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában, 
• a fokozás, a kiállás, a váltás eljárásait, hatását, 
• a foglalkozás legfontosabb munkaformáit (önálló munka, teljes imp-

rovizáció, megbeszélt improvizációk stb.), 
• a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó 

normáit, 
• a társak játékát blokkoló vagy előmozdító, a színjátszói energiákat el-

fojtó vagy felszabadító megnyilvánulások különbségét, 
• az idő múlását, a helyszín változását, a figuraváltást jelző alapvető 

színházi konvenciókat egy jeleneten (improvizáción) belül, 
• a szituációt meghatározó körülményeket (kik, mit, miért, hol, mikor, 

kivel), 
• a feszültséget, fordulatot, jelenetnyitást, zárást, jelenépítést, fokozást, 

intenzitásnövelést egy jeleneten belül. 

Legyen képes 
• tipizáló, túlzó ábrázolásra, 
• a túlzó, szélsőséges, elrajzolt játékmód verbális és nonverbális eszkö-

zeit a kifejezés érdekében mozgósítani, 
• saját testi adottságai, személyisége szerint fogalmazni, 
• életismeretét, tapasztalatait mozgósítva megragadni, megformálni ti-

pikus figurákat, emberi alaphelyzeteket, 
• gesztusok felnagyítására, túlzó mimikára, karakteres megszólalásmó-

dokra, 
• tanári segítséggel személyes tartalmak közlésére alkalmas, neki való, 

szövegek kiválasztására, értelmezésére, 
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• a kiválasztott szövegeket önállóan interpretálni, tanári instrukciók 
mentén újabb és újabb változatokat kidolgozni, 

• alkalmazni az idő múlását, a helyszín változását, a figuraváltást jelző 
alapvető színházi konvenciókat egy jeleneten (improvizáción) belül, 

• csendben, inspiráló figyelemmel kísérni társai játékát, 
• a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó 

normáit figyelembe véve társaival együtt dolgozni, 
• a szituációt meghatározó körülményeket (kik, mit, miért, hol, mikor, 

kivel) figyelembe véve improvizálni, 
• a feszültséget növelni, fordulatot cselekménybe építeni, jelenet nyitni és 

zárni, jelenetet építeni, fokozni, intenzitás növelni egy jeleneten belül, 
• saját ötleteit megfogalmazni, eljátszani. 

Tananyag 
1. Önálló szövegmunka 

A hetedik évfolyamon a tanulók félévenként legalább három verset (pl.: Pe-
tőfi Sándor, Weöres Sándor, Varró Dániel) tanulnak meg. Ezek között legyen 
olyan, amely az egyéni humor megmutatkozására ad módot, olyan, amely 
bensőséges érzelmek kifejezésére ad lehetőséget, és olyan, amely által erős 
indulatok, nagy szenvedélyek jeleníthetők meg. Ezekből a vezető tanár dön-
tése alapján készül szerkesztett vagy nem szerkesztett összeállítás, munka-
bemutató vagy előadás. 

2. Előadás 

A legjobb improvizációkból etűdjáték készül különböző szervező elvek (te-
matikus, hangulati, helyszín) alapján. Az elkészült anyag színvonala, szer-
kesztettsége alapján demonstrációként, munkabemutatóként vagy előadás-
ként kerülhet a nézők elé. A bemutató lehet nyitott vagy zárt körű (meghívott 
közönség előtt zajló). A hetedik évfolyamon végezett munka nem követeli 
meg, hogy feltétlenül előadással záruljon! 

3. Tréning 

Szövegfragmentumok, verssorok, dialógusrészletek az improvizációkhoz 
Szabályjátékok 
Tükörgyakorlatok 
Csoportépítő játékok 
Bizalomgyakorlatok 
Koncentrációs gyakorlatok 
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Improvizációk szöveg nélkül, mondathelyettesítő eszközökkel (idegen nyelv, 
halandzsa, számok, városnevek stb.), megadott szavakkal (Maradsz! – Me-
gyek!) vagy mondatokkal (Most higgyek neked? – Nem mondhatok mást.) 
Páros, hármas és csoportos improvizációk felkészüléssel 
Egyidejű egyéni improvizációk (mindenki játszik, nincs „közönség”) 
Drámaórák 
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NYOLCADIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a tipizáló és egyénített, a túlzó és személyes ábrázolásmód sajátossá-
gait, különbségeit, viszonyát, eszközkészletét, 

• a jelenetek előadássá szerveződésének módozatait, törvényszerűsége-
it (kontraszt, motívumátvitel, tempó, ritmus), 

• az egyes színészi kifejezőeszközök (arcjáték, gesztus, megszólalás-
mód stb.) együttes és elkülönített használatának jelentését, hatását, az 
ebben rejlő kifejezőerőt, 

• a tipizáló ábrázolás elmélyítésének módozatait, 
• a színészi reprodukció jelentőségét és módszereit (a színészi alkotó-

munka legfontosabb iskoláit, ezek alapvető eljárásait – Sztanyisz-
lavszkij, Mejerhold, Anton Csehov stb.), 

• az epika és a dráma különbségét, a dramatizálás lehetőségeit és mód-
szerit, 

• a történetmesélés színházi eszköztárát, 
• a színpadi humor természetét, eszközeit; 
• a kollektív játék formai jegyeit (kórusmegszólalás, kóruscselekvés, 

helyszínek közös megjelenítése, a narráció formái stb.), 
• az együttes játék színrevitelének meghatározó munkaformáit (önálló 

verziók, mondatgyűjtés, dialógusírás, képek felrakása stb.), 
• az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját, 
• a jelenetépítő, illetve -blokkoló akciókat, reakciókat, 
• a helyszín- és jelenetváltás, valamint az időkezelés konvencióit egy 

előadás összetett jelrendszerében, 
• egy jelenet szociokulturális, történelmi közegének jelentőségét (szo-

kások, erkölcsi törvények, meghatározottságok), 
• egy előadás feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek je-

lentőségét. 

Fejlessze  
• a koncentrált állapot megtartásának készségét, 
• az egészben (teljes alkotófolyamat, előadás) látás képességét, 
• a befelé figyelés adottságát, a helyes önértékelést, önkritikát, 
• a színészi energiák kezelésének készségét, 
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• az alkotó fantáziát, a teremtő kreativitást, 
• az odaadó, önfeledt, mégis tudatos játék képességét, 
• az arányérzéket (a nézői figyelem fókuszálásának készségét: a tanu-

lók érzékeljék, mikor, mennyire fontos akciójuk, tudjanak a kórusból 
„előlépni” és visszaállni), 

• a vitakészséget, az érvelés kultúráját, ötletek, gondolatok artikuláció-
ját,  

• az alkotó párbeszéd képességét a csoport minden tagjával, 
• a nyitottságot, empátiát, 
• a közösségi érzést, felelősségérzetet. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• a tipizáló és egyénített, a túlzó és személyes ábrázolásmód sajátossá-
gait, különbségeit, viszonyát, eszközkészletét, 

• a jelenetek előadássá szerveződésének módozatait, törvényszerűsége-
it (kontraszt, motívumátvitel, tempó, ritmus), 

• az egyes színészi kifejezőeszközök (arcjáték, gesztus, megszólalás-
mód stb.) együttes és elkülönített használatának jelentését, hatását, az 
ebben rejlő kifejezőerőt, 

• a tipizáló ábrázolás elmélyítésének módozatait, 
• a színészi reprodukció jelentőségét és módszereit, 
• az epika és a dráma különbségét, a dramatizálás lehetőségeit és mód-

szereit, 
• a történetmesélés színházi eszköztárát, 
• a színpadi humor természetét, eszközeit (gépiesség, kontraszt, funk-

ció és státus különbsége, meglepetés, inkongruens közlés stb.),  
• a kollektív játék formai jegyeit (kórusmegszólalás, kóruscselekvés, 

helyszínek közös megjelenítése, a narráció formái stb.), 
• az együttes játék színrevitelének meghatározó munkaformáit (önálló 

verziók, mondatgyűjtés, dialógusírás, képek felrakása stb.), 
• az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját, 
• a jelenetépítő, illetve -blokkoló akciókat, reakciókat, 
• a helyszín- és jelenetváltás, valamint az időkezelés konvencióit egy 

előadás összetett jelrendszerében, 
• egy jelenet szociokulturális, történelmi közegének jelentőségét (szo-

kások, erkölcsi törvények, meghatározottságok), 
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• egy előadás feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek je-
lentőségét. 

Legyen képes  
• a tipizáló játékot mélyíteni, egyéníteni, 
• a színészi váltás éles és finom változataira, 
• saját testi és pszichikai adottságai ellenében, abból kimozdulva, „el-

lene” játszva fogalmazni, 
• az egyes színészi kifejezőeszközök (arcjáték, gesztus, előadásmód 

stb.) együttes és elkülönített használatára, 
• mozgósítani a tipizáló ábrázolás árnyaltabb eszközeit, 
• személyes élményeinek, gondolatainak „alapanyagát” figurába, jele-

netbe sűríteni, 
• a nézői figyelem fókuszálására (tudjon „előlépni” a kórusból, vissza-

állni), 
• egységes színészi intenzitású (partnerekkel összehangolt) improvizá-

cióra, 
• a jelenet szociokulturális, történelmi közegét (szokások, erkölcsi tör-

vények, meghatározottságok) figyelembe véve improvizálni, 
• az együttes játék színrevitelének meghatározó munkaformáiban 

együtt dolgozni társaival (önálló verziók, mondatgyűjtés, dialógus-
írás, képek felrakása stb.), 

• tanári segítséggel saját világérzésének, gondolatainak megfogalmazá-
sára alkalmas kisepikai alkotást választani, 

• önismerete segítségével karakteréhez illő monológot választani, ame-
lyet személyes hitellel, így hatásos módon tud megszólaltatni, 

• az általa kiválasztott szövegekből saját értelmezését több variációban, 
különböző eszközökkel megjeleníteni, 

• a csoport összes tagjával magas szinten együttműködni, együtt dol-
gozni, 

• ötleteit az alkotófolyamathoz igazítani, mások ötleteit eljátszani. 
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Tananyag 
1. Önálló szövegmunka 

A nyolcadik évfolyamon a tanulók félévenként egy-egy prózarészleten dol-
goznak. Az egyik szöveg (pl. Franz Kafka-novellák, Örkény-egypercesek, 
Garaczi László-írások) a korosztály groteszk, kritikus látásmódjának, humo-
rának megszólaltatására ad lehetőséget, a másik a lélekábrázolásra kínál le-
hetőséget (pl. Kosztolányi-, Csáth-, Kaffka Margit-novellák). 

Az önálló szövegmunka keretében félévenként tanári segítséggel vagy önál-
lóan egy-egy monológot választanak a drámairodalom klasszikusaitól (Szo-
phoklész, Shakespeare, Molière). Ezeket színházszerűen, cselekvő módon 
mutatják be.  

2. Előadás 

Az év során elkészülő előadás egy verses vagy prózai epikus mű dramatizá-
lása. A színre állítás kollektív játékként, a diákszínjátszó formanyelven törté-
nik. Ez a forma mindenki számára lehetőséget nyújt a megmutatkozásra, az 
elsajátított színészi kifejezőeszközök mozgósítására. A történetmesélés buk-
tatói, az epika tér- és időkezelése, az ebből fakadó nehézségek, a dialógusok 
hiánya kreatív hozzáállást feltételeznek és serkentenek – az együttes játékok 
formanyelvének alkalmazását és megújítását feltételezik. Ugyanakkor a tör-
ténetben rejlő drámai helyzeteket érdemes zárt, színházi szituációként meg-
formálni. Az alapműben legyen humor, mélység, legyenek olyan konfliktu-
sok, alaphelyzetek, amelyek a személyes érintettséget biztosítják, vagyis az 
életkori problémákra (identitáskeresés, felnőttvilág hazugságai), a csoport 
belső történéseire rímelnek. Érdemes értékes alkotásokkal foglalkozni.  
A forma sokszínűségéhez elengedhetetlen a tartalom gazdagsága. Bátran nyúl-
hatunk a „diákszínjátszó” klasszikusokhoz (Lúdas Matyi, A helység kalapácsa, 
János vitéz, Toldi, Karinthy-szövegek), ezek azért lettek klasszikusok, mert 
remek játéklehetőséget nyújtanak. Inspiráló lehetőség az egyes mitológiák (gö-
rög, kelta, germán, finn, magyar) nagy történeteinek színre állítása. Feldolgoz-
hatunk a korosztályról (is), korosztályhoz (is) szóló kortárs szövegeket is (pl. 
Garaczi László: Pompásan buszozunk, Varró Dániel alkotásai stb.). 

A közismert történet dramatizálása szabadabb, kreatívabb hozzáállást tesz 
lehetővé. Az újramesélés alapja, hogy figyelmesen újraolvassuk – felfedez-
zük – a remekműveket, így az adaptáció során mindenki személyes gondola-
tait közölheti. A új felfedezés az első megfogalmazás izgalmát hordozza.  
Az előadás készítése nem történetfelmondás, hanem interpretáció. 
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3. Tréning 

Versrészletek, klasszikus művekből (Shakespeare, Molière, Csehov) kiemelt 
mikrodialógusok 
Szabályjátékok 
A színészi kifejezőeszközök elkülönített használatára rávezető gyakorlatok 
(csak hanggal, mozgással, kifejezőeszközök ütköztetésével) 
Önismereti és társismereti játékok 
A bizalomgyakorlatok bonyolultabb, merészebb verziói 
Többirányú figyelmet követelő koncentrációs gyakorlatok 
Műalkotás (festmény, fotó, zene) inspirálta improvizáció 
Improvizációk megadott cselekményvázra 
Páros, hármas és csoportos improvizációk felkészüléssel, illetve felkészülés 
nélkül 
Hosszú (tíz percet is meghaladó) csoportos és páros improvizációk, jelenet-
váltással, illetve zárt helyzetben 
Történetmesélő improvizációsor 
Improvizációsor adott figurákra – figuratartással, a figura kibontásával 
Színpadra állított alkotás erkölcsi problémáit feldolgozó drámaórák 
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KILENCEDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a realista-naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét, 
• az élményfelidézés (belső képek, emlékek, mozdulatok stb.) lehetősé-

geit, technikáit; 
• a színjáték hitelességének feltételeit, törvényszerűségeit, 
• a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló pszichofi-

zikai módszereket (csendek, belső hang, belső monológ, mozdulatlan – 
„eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, elhallgatottat feltáró cselek-
vés), 

• a kellékhasználat szabályszerűségeit, alapelveit, 
• a jelmez figurateremtő erejét, hatását, 
• a státusjátékokat, 
• saját színjátékos egyéniségének meghatározó státusát (domináns, 

gyenge státusú), 
• a státusjeleket (nonverbális jelek, beszédmód), 
• a státus és helyzet, státus és funkció, státus és cselekvés kontrasztjából 

fakadó termékeny feszültségeket, ezek jelenetépítő hatását, 
• az alkotófolyamathoz szükséges munkaformákat (dialógusírás közö-

sen, önálló jelenet kidolgozása stb.), 
• az alkotófolyamat stációihoz nélkülözhetetlen belső feltételeket (alkotó 

közreműködés, nyitottság, a reprodukció fegyelme stb.), 
• a színjátszók megrögzült státusának jelenetblokkoló hatását (a játszó 

nem hajlandó feladni személyes státusát), 
• a sűrítés drámai feszültség növelésének technikáit (feszítő körülmé-

nyek, figurák előélete, jelenet előzményei, cselekvések, döntések kö-
vetkezményei), 

• egy-egy jelenet lélektani hátterének jelentőségét, 
• a drámai dialógus sajátságait. 

Fejlessze 
• az érzelemfelidézés képességét, 
• a színjátszó humorérzékét, 
• az elmélyült, türelmes munka képességét, 
• a verbális kifejezőerőt, az íráskészséget, 
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• az alkotó fantáziát, a teremtő kreativitást, 
• a jeleneteken átívelő folyamatos jelenlét készségét, 
• a játékintelligenciát, 
• a szintetikus gondolkodást, 
• az érzékenységet, a toleranciát, 
• az eltérő személyes tempó, különböző szintű, különnemű tehetség el-

fogadásának képességét, az ebből fakadó feszültségek kezelését. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• a realista-naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét, 
• az élményfelidézés (belső képek, emlékek, mozdulatok stb.) lehetősé-

geit, technikáit, 
• a színjáték hitelességének feltételeit, törvényszerűségeit, 
• a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló pszichofi-

zikai módszereket (csendek, belső hang, belső monológ, mozdulatlan – 
„eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, elhallgatottat feltáró cselek-
vés). 

• a kellékhasználat szabályszerűségeit, alapelveit, 
• a jelmez figurateremtő erejét, hatását, 
• a státusjátékokat, 
• saját színjátékos egyéniségének meghatározó státusát (domináns, 

gyenge státusú), 
• a státusjeleket (nonverbális jelek, beszédmód), 
• státus és helyzet, státus és funkció, státus és cselekvés kontrasztjából 

fakadó termékeny feszültségeket, ezek jelenetépítő hatását, 
• az alkotófolyamathoz szükséges munkaformákat (dialógusírás közö-

sen, önálló jelenet kidolgozása stb.), 
• az alkotófolyamat stációihoz nélkülözhetetlen belső feltételeket (alkotó 

közreműködés, nyitottság, a reprodukció fegyelme stb.), 
• a színjátszók megrögzült státusának jelenetblokkoló hatását (a játszó 

nem hajlandó feladni személyes státusát), 
• a sűrítés drámai feszültség növelésének technikáit (feszítő körülmé-

nyek, figurák előélete, jelenet előzményei, cselekvések, döntések kö-
vetkezményei), 

• egy-egy jelenet lélektani hátterének jelentőségét, 
• a drámai dialógus sajátságait. 
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Legyen képes 
• az eltartás és azonosulás fokozataira, 
• státusváltásra jeleneten belül és jelenetek között, 
• a saját státus ellenében fogalmazni, új státusállapotokat kipróbálni, 
• a rögtönzések visszaidézésére, újraformálására, csiszolására, 
• önállóan, tanári instrukciók nélkül alkalmazni a sűrítés, drámai feszült-

ség növelésének technikáit, 
• a csendes, visszafogott, mégis intenzív, szuggesztív játékra, 
• stilárisan egységes, szociokulturálisan hiteles mondatokban megszó-

lalva improvizálni, 
• kelléket használva improvizálni, 
• dialógust írni közösen, önálló jelenetet kidolgozni, változatokat készí-

teni, 
• a sűrítés drámai feszültség növelésének technikáit (feszítő körülmé-

nyek, figurák előélete, jelenet előzményei, cselekvések, döntések kö-
vetkezményei) önállóan alkalmazni, 

• egy-egy jelenet lélektani hátterét kibontani, megmutatni, 
• az alkotófolyamat stációihoz nélkülözhetetlen belső feltételeket (al-

kotó közreműködés, nyitottság, a reprodukció fegyelme stb.) pilla-
natnyi hangulattól, formától függetlenül megteremteni, 

• személyiségét, színészi alkatát ismerve új kihívást jelentő monológo-
kat keresni (tanári segítségadással), 

• monológok színházszerű kidolgozására, ahol harmóniában van a kife-
jezőeszközök, technikák tudatos használata (térbeli helyzet, akciók, 
szünetek, hangerő stb.) és a lehető legnagyobb hitelesség, megéltség, 

• társai ötleteit, impulzusait továbbépíteni, saját ötleteivel összhangba 
hozni, 

• ötleteit a készülő előadáshoz igazítani. 
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Tananyag 
1. Önálló szövegmunka 

A tanuló a magyar dráma ismert és kevésbé ismert 19. századi, 20. század 
eleji klasszikusaitól (Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály, Szigligeti Ede, 
Csiky Gergely, Molnár Ferenc, Bródy Sándor, Szép Ernő, Szomory Dezső, 
Bíró Lajos, Déry Tibor stb.) választanak monológot. Fontos szempont, hogy 
a választott anyag a figurateremtés új útjait nyissa meg a színjátszó előtt, a 
szöveggel végzett munka új megszólalásmódot tegyen lehetővé.  

A második félévben visszatér a versmondás. A tanulóknak három verset kell 
választaniuk, ezt egyetlen szempont befolyásolja csak: hogy minél személye-
sebb tartalmak kifejezésére alkalmas szöveget leljenek. 

2. Előadás 

A csoport tematikus improvizációkból közösen ír drámát. A közvetlenségnek 
és a megformáltságnak egyszerre kell érvényesülnie. Rögtönzésekből jelene-
tek íródnak, a jelenetekből színjáték szerveződik. Nem elég laza atmoszferi-
kus, tematikus kapcsolatot találni a helyzetek között. 

3. Tréning 

Jelenetrészletek, dialógusok idegen nyelven 
Státusgyakorlatok 
A kifejezőeszközöktől megfosztott játékmód, gyakorlatai 
Önismereti és társismereti játékok 
A bizalomgyakorlatok bonyolultabb, merészebb verziói 
Többirányú figyelmet követelő koncentrációs gyakorlatok 
Jelenetek szerepcserével 
Improvizációk a helyzetet meghatározó körülményének (figura, hely, végki-
fejlet) vagy ezek együttesének megadásával 
Páros, hármas, négy- vagy ötszereplős improvizációk felkészüléssel, illetve 
felkészülés nélkül 
Egyéni improvizációk, a csoportvezető, illetve a csapat tagjainak instrukciói-
ra rögtön reagálva, azokat követve 
Jellemfejlődést ábrázoló improvizációsor 
A kellékhasználat gyakorlatai 
A közösen írt színjáték döntési helyzeteit körbejáró drámaórák 
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TIZEDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a szimbolikus ábrázolás, stilizáció esztétikáját, 
• a szerepépítést elősegítő munkamódszereket, eljárásokat (belső mono-

lóg, szereplők elő és utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesz-
tus), 

• a szerepívet, a jellemábrázolást, 
• a cselekvő elemzést, 
• a folyamatos színészi gondolkodást, 
• a különféle színházi műfajok (commedia dell’arte, bohózat, lélektani 

dráma) játékstílusát, 
• a szimbolikus ábrázolás, a stilizáció eljárásait, ezek hatását, 
• egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban 

rejlő kifejezőerőt, 
• a drámai alapanyag színrevitelének állomásait (olvasó, asztali, rendel-

kező, lejáró próba stb.) és ezek célját, 
• a hűtlen hűség etikáját, az alapmű tiszteletlen tiszteletét, a felelős alko-

tói szabadságot az interpretációban, 
• a szerep felépítésének nélkülözhetetlen feltételeit (szereptudás, darab-

ismeret, háttérismeretek), 
• a színre állított mű hatásdramaturgiáját, 
• az adott mű értelmezéséhez nélkülözhetetlen történelmi, kultúrtörténe-

ti, filozófiai, néprajzi vonatkozásokat, 
• egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (tempó, kont-

raszt, várakozás stb.). 

Fejlessze 
• az ízlést, és az ítélőerőt, 
• az alkotó fantáziát, a teremtő kreativitást, 
• a szimbolikus kifejezés készségét, 
• a közösségben létezés, a közös célért végzett tevékenység minden lelki 

feltételét. 
A záró évfolyamon a fejlesztés célja a képzés során megszerzett képességek, 
készségek, jártasságok szintézise. Továbbá, hogy a tanuló vizsgahelyzetben 
minél eredményesebben számot tudjon adni ezekről. A megszerzett elméleti 
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ismereteket, színészi tudást, munkaszervezési, gyakorlati jártasságot önállóan 
alkalmazni tudják az alkotó folyamatban (egy jelenet színrevitelében).  

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• a szimbolikus ábrázolás, stilizáció esztétikáját, 
• a szerepépítést elősegítő munkamódszereket, eljárásokat (belső mono-

lóg, szereplők elő és utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesz-
tus), 

• a szerepívet, a jellemábrázolást, 
• a cselekvő elemzést, 
• a folyamatos színészi gondolkodást, 
• a különféle színházi műfajok (commedia dell’arte, bohózat, lélektani 

dráma) játékstílusát, 
• a szimbolikus ábrázolás, a stilizáció eljárásait, ezek hatását, 
• egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban 

rejlő kifejezőerőt, 
• a drámai alapanyag színrevitelének állomásait (olvasó, asztali, rendel-

kező, lejáró próba stb.) és ezek célját, 
• a hűtlen hűség etikáját, az alapmű tiszteletlen tiszteletét, a felelős alko-

tói szabadságot az interpretációban, 
• a szerep felépítésének nélkülözhetetlen feltételeit (szereptudás, darab-

ismeret, háttérismeretek), 
• a színre állított mű hatásdramaturgiáját, 
• az adott mű értelmezéséhez nélkülözhetetlen történelmi, kultúrtörténe-

ti, filozófiai, néprajzi vonatkozásokat, 
• egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (tempó, kont-

raszt, várakozás stb.). 

Legyen képes 
• szerepív ábrázolására, 
• jellemfejlődés megélésére, bemutatására, 
• a cselekménykövető és -építő folyamatos gondolkodásra, „belső mono-

lóg” kidolgozására, 
• a megszerzett készségek alkalmazására a kifejezés érdekében, 
• önállóan jelenet színre állítására, 
• a kifejezés érdekében az „eszköztelen” színpadi létezéstől az expresz-

szív játékmódig különböző megnyilvánulásokra, 
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• az improvizáció stiláris egységének megőrzésére, a stiláris váltás tuda-
tos használatára; 

• folyamatos igényes munkára (ne a főpróbaidőszakban „pörögjenek” 
fel), 

• ötleteinek a színre állított drámához, a színre állításhoz történő igazítá-
sára. 

Tananyag 
1. Önálló szövegmunka 

Az év során egy – ha szükséges, tanári segítséggel – kiválasztott jelenetet, je-
lenetsort próbálnak önállóan. A jelenet által megkövetelt játékmód éppen el-
lentétes legyen a közös produkció fogalmazásmódjával: ha lélektani-realista 
a produkció, akkor stilizált-szimbolikus és fordítva. A rendező-tanár faci-
litátor, visszajelzéseket ad az egyes munkafázisokban, de nem „rendez bele” 
a produkcióba.  

2. Előadás 

Olyan klasszikus, modern, kortárs dráma színre állítása köré szerveződik a 
munka, amelyben mindenki valódi feladatot, igazi játéklehetőséget kap, 
melynek alapkonfliktusai meghatározó életélményei azonosak vagy megfe-
leltethetőek a korosztály számára. Ennek feltétlenül értékes drámai alkotás-
nak kell lennie, ne követelje meg a teljes újrafogalmazást (adaptációval, ön-
álló alkotás színrevitelével korábban már megismerkedtek).  

A szöveg, az értelmezés által megkövetelt színházi nyelv egyaránt lehet rea-
lista-naturalista, illetve stilizált-szimbolikus (de elképzelhető, hogy a kettő 
keveredését vagy stiláris váltást hív elő a darab). A munkafolyamat egyfajta 
szintézis: lehetőséget ad a képzés során megszerzett tudás alkalmazására, a 
következetes, nagy igényű színházi alkotómunka természetének megismeré-
sére, annak megtapasztalására, hogy a színházi jelek rendszerében minden 
elemnek tudatos alkotói szándékot kell tükröznie. Szerencsés, ha a csapat 
tagjai megélik, hogy a színház összművészet. Rendkívül hasznos és valójá-
ban nélkülözhetetlen, hogy a látványelemek megteremtésében, a zenék meg-
szólaltatásában, a mozgások, táncok betanításában részt vegyenek azok a di-
ákok, akik kedvet éreznek ehhez.  
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3. Tréning 

A záró évfolyamon végigvesszük a továbbképző gyakorlatait, ezáltal tudato-
sítjuk a játszókban az általuk bejárt utat, lehetőséget nyújtunk a színjátszói 
készségek, ismeretek szintetizálására, felfrissítjük az elfeledett elemeket. 

Analóg helyzetek a készülő előadás szituációihoz 
Improvizációk különböző stílusban (vásári színjáték, klasszikus tragédia, lé-
lektani dráma) 
Versek, versrészletek szimbolikus-stilizált feldolgozása 
Az atmoszférateremtés gyakorlatai 
Azonos hangulatú, szimbolikusan kapcsolódó improvizációsor 
A dráma közegében játszódó drámaóra 
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BESZÉDGYAKORLATOK 
A beszédgyakorlatok tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszé-
dük oldottá, természetessé válásához és maradásához, adottságaiknak és ké-
pességeiknek megfelelően – dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt – 
könnyen érthetővé és élvezhetővé fejlesztéséhez. 

A beszédgyakorlatok tantárgy tananyaga az egyes évfolyamokon a drámajá-
ték/színjáték tantárgy tananyagához kapcsolódik. 

A képzés feladatai 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a beszédfolyamat részeit (légzés, hangadás, kiejtés) és azok összefüg-
géseit, egymásrautaltságát, 

• a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit és azok beszédtechni-
kai elemeit, 

• az egészséges beszélőtől elvárható hangzás összetevőit, 
• a beszédállapot értékelésének szempontjait, 
• a hibás beszédállapot jegyeit, 
• a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat és egyszerű beszédgya-

korlatokat. 

Alakítsa ki a tanulóban 
• az önelemzés és önértékelés igényét és képességét, 
• a beszéd elemzésének képességét, 
• a beszédszervek tudatos, pontos és célszerű használatát, 
• a beszéd során megnyilatkozó személyiségjegyek fölismerésének, 

megértésének és létrehozásának képességét, 
• az önképzés igényét. 

Fejlessze a tanuló 
• kifejező kedvét, 
• hallási figyelmét és érzékenységét, 
• koncentrációs készségét, 
• játékosságát életkorának megfelelően, 
• képzelőerejét és megfigyelő képességét, 
• a produktív és reproduktív kifejezőkészségét. 
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
A tanuló ismerje 

• a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat, 
• a légző- és hanggyakorlatokat, artikulációs gyakorlatokat és játékokat 

hangokkal, mechanikusan sorolható szavakkal, valamint irodalmi szö-
vegekkel, 

• a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat, 
• az általában érvényes hangsúlyszabályokat, 
• az artikuláció ritmus- és tempóformáló szerepét. 

Legyen képes 
• a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adott-

ságainak legjobban megfelelő beszédállapot elérése érdekében, 
• a követendő és az elvetendő beszédpélda felismerésére hallás alapján, 
• a durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerésére 

mások és saját beszédében. 

Követelmények a tantárgyi program elvégzése után 
A tanuló ismerje (az előbbieken kívül) 

• a beszéd dallamának változatait és kifejező hatását, 
• a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó), 
• a szövegek tagolásának, feldolgozásának lehetőségeit. 

Legyen képes (az előbbieken kívül) 
• ismert karakterek hangzásának hiteles létrehozására, 
• dramatikus és színpadi munkájában az e tantárgy keretében tanultak 

alkalmazására. 
•  
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ELSŐ ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a beszéd folyamatát, 
• a szó, a hang és a mozgás (gesztusok, mimika) szerepét a közléseink-

ben, 
• az egyszerű beszédfejlesztő játékokat. 

Fejlessze a tanuló 
• koncentrációs készségét, 
• hallási figyelmét, 
• játékos hangadó kedvét, 
• artikulációs ügyességét, 
• megfigyelőképességét. 

Ösztönözze a tanulót 
• saját és mások beszédállapotának tanulmányozására, 
• véleményének megfogalmazására, 
• fölismert gyengeségeik megerősítése érdekében gyakorlásra. 

Követelmények 
A tanuló ismerje  

• a csoportos koncentrációs-, lazító-, légző-, hang- és artikulációs gya-
korlatokat, játékokat, 

• saját beszédének erényeit és gyengéit. 
Legyen képes  

• aktív részvételre a játékokban, gyakorlatokban, 
• a beszélők tartós figyelésére, megfigyelésére,  
• 40-50 szótagnyi szöveg elmondására egy szólamként, 
• artikulációs ügyesítő szólamok elmondására emlékezetből. 
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Tananyag 
Egyszerű lazítójátékok, gyakorlatok 
Légzőgyakorlatok, a légutak használata 
Hangjátékok 
Artikulációs gyakorlatok, beszédmozgást ügyesítő játékok 
Ritmus- és tempógyakorlatok 
Egyszerű hangsúlygyakorlatok 
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MÁSODIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a légzés alapfeladatát (élettani légzés) és annak szerepét a beszédben, 
• a légzéstípusokat. 

Fejlessze a tanuló 
• önmegfigyelő és önszabályozó képességét, 
• türelmét és megértését önmaga és mások iránt. 

Ösztönözze a tanulót 
• légzése célszerű és észrevétlen használatára beszéd közben (zaj és lát-

vány nélkül) 
• a rendszeres gyakorlásra. 

Követelmények 
A tanuló ismerje  

• saját légzésmódját és az esetleges teendőit, 
• légzéskapacitását, és a fejlesztés gyakorlatait, 
• a magánhangzók pontos, tiszta ejtését erősítő hallás- és artikulációs 

mozgásgyakorlatokat. 

Legyen képes  
• légzése egyszerű szabályozására, 
• hosszabb (40-50 szótagnyi) szólamok elmondására egy levegővétellel, 
• a levegő feltűnésmentes pótlására. 

Tananyag 
Légzőgyakorlatok 

• Légzéstípusok 
• Kapacitásnövelő légzőgyakorlatok hangokkal, szósorokkal, mondó-

kákkal és versekkel 
Hanggyakorlatok 

• Hangerőjátékok a légzés tudatos irányításával 
Artikulációs gyakorlatok, játékok 

• Áll- és ajakgyakorlatok 
• Magánhangzó-gyakorlatok 
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Ritmus- és tempógyakorlatok 
Hangsúly-, hanglejtésgyakorlatok 
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HARMADIK ÉVFOLYAM 

Feladatatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a rezonancia és a középhang fogalmát, 
• a mell- és a fejhang fogalmát és hangzását, 
• a beszédhibákat (selypesség, raccsolás) és a beszéd zavarait, akadályait 

(hadarás, dadogás, szervi eredetű hangadási és artikulációs hibák), 
• a hanglejtés szerepét, 
• a tájszólás és a beszédhiba különbségét. 

Fejlessze a tanuló 
• érzékenységét, megértését és tűrőképességét saját és mások beszédbeli 

nehézségei iránt, 
• életkorát figyelembe véve hangi teljesítményét, változatosságát, 
• játékos hangadó kedvét. 

Ösztönözze a tanulót 
• saját hangi adottságainak megismerésére, megerősítésére és gazdagítá-

sára, 
• a beszéd zenei elemeinek (hangmagasság, erő, szín) változatos haszná-

latára, 
• artikulációjának csiszolására. 

Követelmények 
A tanuló ismerje  

• a gyakori beszédhibák elnevezését, hangzását és annak különbözőségét 
a tájszólástól, 

• a dadogás és hadarás fogalmát, és az ilyen tünetek kulturált kezelésé-
nek módját, 

• az artikulációs fejlesztő és korrekciós gyakorlatokat. 
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Legyen képes 
• a gyakorlatokban alkalmazni a rekeszlégzést, 
• 50-60 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani, 
• hallás útján felismerni a hibás ejtést, 
• artikulációjának csiszolására alkalmas szöveget emlékezetből elmon-

dani, 
• ismert szöveget szájról olvasva fölismerni, 
• beszédes feladataiban tempót váltani. 

Tananyag 
Légzőgyakorlatok 

• Rekeszlégzés hanyatt fekve 
• Kapacitásnövelő gyakorlatok 
• Légzésszabályozás, a pótlevegő technikája 

Hanggyakorlatok, játékok 
• A középhang (oldott mellhang) gyakorlatai hangzókkal, szavakkal, 

mondókákkal 
• A légzés és a hangerő, hangszín kapcsolata 

Artikulációs gyakorlatok 
• Szájról olvasó játékok 
• Hallásgyakorlatok (hibás és helyes ejtés megkülönböztetése) 

Ritmus- és tempógyakorlatok ~ váltások 
Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok ~ kérdések 
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NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a koncentrációs légzőgyakorlatokat, 
• a változatos, gazdag hangadás kifejezőerejét, 
• a mutálás eseményét és az ezzel kapcsolatos teendőket, 
• az artikuláció ritmusformáló szerepét. 

Fejlessze a tanuló 
• életkor engedte hangi teljesítményét, 
• hallásfigyelmét és hangi emlékezetét, 
• artikulációs biztonságát és pontosságát. 

Ösztönözze a tanulót 
• a helyes légzés és hangadás mindennapos használatára, 
• az állandó megfigyelésre, 
• az igényes artikulációra, 
• a rendszeres gyakorlásra. 

Követelmények 
A tanuló ismerje  

• a koncentrációs légzőgyakorlatokat, 
• a beszédhang használatának természetes és kímélő módját, 
• saját hangi adottságát, korlátait és feladatait. 

Legyen képes  
• légzésakadályok nélkül beszélni (zaj, látvány, légszomj), 
• 60-70 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani,  
• időmértékes – legalább három Weöres Sándor-verset – ritmizálni han-

gos és néma szövegmondással egyaránt. 
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Tananyag 
Légzőgyakorlatok 

• Koncentrációs légzőgyakorlatok, játékok 
• A pótlevegő technikája 

Hanggyakorlatok 
• Hangmagasság- és hangerőgyakorlatok 
• Természetes és kitalált hangadási módok, játékok 

Artikulációs gyakorlatok  
• A magánhangzók időtartama 
• A sziszegő és a susogó hangok hibái 

Ritmusgyakorlatok ~ az időmértékes verselés 
Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok ~ a tagadás 
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ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a szóbeli közlemények és a beszéd technikai elemeinek összefüggését 
(hangszín, hangerő, tempó, szünet), 

• a sziszegő és a susogó hangok korrekciós és karbantartó gyakorlatait. 
Fejlessze a tanuló 

• hangadási sokszínűségét, 
• hallási figyelmét, 
• beszédfegyelmét. 

Ösztönözze a tanulót 
• a változatos, adottságaival összhangban lévő hanghasználatra hétköz-

napi és színpadi beszédhelyzetben egyaránt, 
• a verbális és nonverbális közlemények együttes értelmezésére, 
• pontos, igényes artikulációra. 

Követelmények 
A tanuló ismerje  

• a sziszegő és a susogó hangok helyes hangzását, 
• saját ejtésével kapcsolatos teendőit, 
• a nonverbális közlemények szerepét és eszközeit. 

Legyen képes 
• mozgás közben alkalmazni a rekeszlégzést, 
• 70-80 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani, 
• a szükséges legkevesebb feszültséggel a hangerőt fokozni, 
• ismert szöveggel, valamennyi jel figyelembevételével társait szinkro-

nizálni, 
• időmértékes verseket az értelmi hangsúlyok figyelembevételével, 

skandálás nélkül megszólaltatni (pl. a Lúdas Matyi részlete). 
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Tananyag 
Légzőgyakorlatok ~ szöveges gyakorlatok 
Hanggyakorlatok ~ feszültségmentes szöveges gyakorlatok 
Artikulációs gyakorlatok ~ sziszegők, susogók 
Ritmus- és tempógyakorlatok ~ ritmusjátékok, ritmuskánonok 
Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok ~ az összetett mondatok 
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HATODIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• saját és mások beszédállapota értékelhetőségének szempontjait, 
• a személyes (hétköznapi) és a nyilvános (színpadi) megszólalás köve-

telményeit, különbségeit. 

Fejlessze a tanuló 
• beszédbeli (tartalmi, formai) igényességét, 
• saját és mások beszédének értékelésében az árnyaltságot, 
• saját és mások beszédgondjaival kapcsolatos megértés és türelem ké-

pességét. 

Ösztönözze a tanulót 
• a természetes, színes, adottságaikat megszólaltató beszédmódra, 
• a tanultak alkalmazására minden hangos megnyilatkozásukban. 

Követelmények 
A tanuló ismerje  

• saját adottságait, erényeit és hiányosságait és az ezzel kapcsolatos te-
endőket, 

• a hétköznapi és a színpadi megszólalás követelményeinek megfelelő 
szabályozás lehetőségeit. 

Legyen képes 
• legalább 80-90 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani, 
• saját és mások beszédállapotát reálisan értékelni, 
• a színpadi munkájában érthetően, érdekesen és természetes, egyéni 

módon beszélni, 
• a tanult gyakorlatokat alkalmazva szerepléseire beszédbemelegítéssel 

is fölkészülni (memoriterek felhasználásával). 
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Tananyag 
Légzőgyakorlatok ~ a légzés hangjai 
Hanggyakorlatok ~ szöveges gyakorlatok váltásokkal 
Artikulációs gyakorlatok ~ utánzó játékok 
Ritmus- és tempógyakorlatok  

• Csoportos, többszólamú ritmusjátékok 
• Tempóváltás 

Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok ~ variációk azonos szólamokon belül 
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HETEDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• irodalmi anyagok beszédtechnikai szempontból történő feldolgozásá-
nak szempontjait, 

• a suttogott színpadi beszéd követelményeit. 
Fejlessze a tanuló 

• figyelemmegosztó képességét, 
• ritmus- és tempóérzékét mozgásos beszédgyakorlatokban. 

Ösztönözze a tanulót 
• feladatai tartalmi és formai (beszédtechnikai) szempontú elemzésére 

egyaránt, 
• képességeit, adottságait jól kihasználó megszólalásokra, 
• beszédállapota gondozására. 

Követelmények 
Ismerje a tanuló 

• a suttogás technikáját, 
• a hangerő, hangszín – és ezek váltásainak – és a szünetnek közlemény-

formáló szerepét. 

Legyen képes a tanuló 
• 90-100 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani, 
• a beszédgyakorlatok mondása közben a figyelmét legalább még egy 

tevékenységre fordítani (a haját befonni stb.), 
• suttogva is érthetően beszélni. 
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Tananyag 
Légzőgyakorlatok ~ figyelemmegosztással 
Hanggyakorlatok ~ fizikai állapotok, közérzetek a hangban 
Artikulációs gyakorlatok ~ suttogott szövegmondás 
Ritmus- és tempógyakorlatok ~ szavak, rövid szólamok ritmizálása  
(pl.: közmondások) 
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NYOLCADIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a váltás (hangerő, hangszín, tempó), a fokozás és csillapítás figyelem-
felkeltő és -megtartó szerepét, 

• a blattolást. 
Fejlessze a tanuló 

• egyre árnyaltabb kifejezőkedvét, 
• beszédfegyelmét. 

Ösztönözze a tanulót 
• beszéde gondozására, 
• színpadi és hétköznapi beszédhelyzeteiben az igényességre, az árnyalt, 

gazdag kifejezésre tartalmi és formai szempontból egyaránt. 

Követelmények 
A tanuló ismerje  

• a váltás lehetőségeit, 
• a szórend jelentésformáló szerepét (Petit láttam. Láttam Petit.). 

Legyen képes 
• legalább 15 perces beszédbemelegítést önállóan, szövegesen (memori-

terekkel) végezni, 
• 100-110 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani, 
• alkalmazni a hangerő, hangszín és tempó váltásait színpadi feladatai-

ban és lehetőleg hétköznapi beszédhelyzeteiben is, 
• önállóan, fegyelmezetten és kitartóan beszédgyakorlatokat végezni, 
• ismeretlen szépirodalmi szöveget értően tolmácsolni. 
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Tananyag 
Légzőgyakorlatok ~ váltásokkal 
Hanggyakorlat ~ szöveges gyakorlatok erő- és magassági váltásokkal 
Artikulációs gyakorlat ~ tempó- és hangerőváltásokkal 
Hangsúly- és hanglejtésgyakorlat ~ szórend-variációk 
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MOZGÁSGYAKORLATOK 
A tantárgy célja a tanuló felkészítése, illetve alkalmassá tétele a csoportos 
dráma- vagy színjáték-foglalkozásokon történő részvételre; az alapvető tech-
nikai elemek, a bemelegítés részeinek és folyamatának elsajátíttatása és el-
méleti megismertetése; a próbaállapot elérése csoportkohéziós, speciális 
mozgásos feladatok, illetve a koncentrációt és a kondíciót fejlesztő gyakorla-
tok révén; az esetleges sérülések, az ütközésektől, eséstől, az érintéstől való 
félelem, illetve tartózkodás megelőzése, elkerülése vagy feloldása a mozgás 
eszközeivel. 
 
A félórás időkeret döntően befolyásolja a tanítási óra szerkezeti felépítését, 
metodikai szerkezetét. A tanórán alkalmazott gyakorlatok fizikai, élettani és 
pszichés terheire a tanulókat kellőképpen fel kell készíteni a baleset- és sérü-
lésveszély elkerülése érdekében. 
Helytelenül felépített foglalkozáson nem jön létre az optimális koncentrációs 
állapot, érzékszervi és „motoros” (a mozgás idegrendszeri vezérlő mecha-
nizmusai) fogékonyság. 
A tanóra hagyományos értelemben vett bemelegítő szakaszát nem lehet di-
daktikusan elkülöníteni a fő tanítási anyagtól. A foglalkozásokat passzív, 
nyújtó jellegű gyakorlatsor után a fokozatosság elve alapján a kis intenzitású, 
alacsony fizikai igénybevétellel járó feladatoktól kell felépíteni úgy, hogy a 
kellő pszichés és fizikai állapot létrejöjjön. 
 
A képességfejlesztés különböző területeit (a kondicionális, a koordinációs és 
az érzékeléssel összefüggő képességeket) a tanórai gyakorlatban nem lehet 
egymástól teljesen elkülöníteni, változó hangsúllyal, de mindig jelen vannak. 
Ezért a feladatok éves bontásában az egyes területek fejlesztésének időszakos 
hangsúlyai jelennek meg. 
 
A hatékony foglalkozás érdekében az óra szervezeti kereteinek kialakítását, a 
figyelmi, motivációs állapot kialakítását, a rendelkezésre álló tér használatát, 
az egymásra való odafigyelést, a csoportos együttműködést, hibajavítást, az 
értékelés, önértékelés lehetőségét az egyes gyakorlatokban, gyakorlatsorok-
ban kell érvényesíteni.  
 
A tréning jellegű foglalkozás előnye a komplexitásban, időbeli hatékonysá-
gában, sajátos motiváló és összetartó erejében van. A tanítási folyamat 
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előrehaladtával fordítsunk egyre nagyobb figyelmet a tudatosításra, hogy 
megalapozzuk az önálló munkát. 
 
A mozgás tantárgy legfontosabb feladata a komplex pszichés, mentális és fi-
zikai képességfejlesztés, amely alkalmassá teszi a tanulót a különböző szín-
padi feladatok elvégzésére.  

A képzés feladatai 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a mozgásgyakorlatok tréning menetét, 
• a bemelegítés menetének fiziológiai okait, 
• a gyakorlatok egymásra épülésének lehetőségét, illetve rendszerét, 
• a különböző gyakorlattípusok szerkesztésének menetét, 
• a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait, 
• a mozgástechnika tréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésé-

ben. 

Fejlessze a tanuló 
• mozgáskoordinációs készségét, 
• koncentrációs készségét, és teherbíró képességét, 
• fizikai képességeit, kondícióját, rugalmasságát, 
• mozgásmemóriáját, 
• mozgástechnikai ismereteit, rendszerező képességét. 

Ösztönözze a tanulót 
• a bemelegítés gyakorlatainak koncentrált és intenzív elvégzésére, 
• a különböző próbahelyzetek, szituációk megfelelő próbaállapotban tör-

ténő megoldására, 
• önálló, a saját képességei által megkívánt tréning elvégzésére, 
• egyes feladatok előkészítéseként helyes bemelegítés, gyakorlatsor 

megválasztására és elvégzésére, 
• helyes tematikájú tréning felépítésére és megtartására. 

Biztosítson lehetőséget 
• a témakör módszertanának elemző megismerésére, 
• különleges, speciális feladatok elvégzésére előkészítő módszerek meg-

ismerésére, 
• különböző stílusú mozgástechnika tréningek megismerésére, az azokon 

való részvételre, 
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• működő színtársulatok, színházi műhelyek tréningmódszereinek élő 
vagy videofelvételen történő megtekintésére. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
A tanuló ismerje 

• a bemelegítés menetének élettani hatásait, 
• a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét, lehetőségeit, 
• a különböző gyakorlattípusok egymás mellé rendelésének főbb módo-

zatait. 

Legyen képes 
• a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére, 
• a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtá-

sa során általános bemelegítés megtervezésére és levezetésére. 

Követelmények a tantárgyi program elvégzése után  
A tanuló ismerje 

• a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait, a tréningstílusokat, 
• a mozgástechnikai tréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésé-

ben. 

Legyen képes (az előbbieken kívül) 
• egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning összeállítására, 

körültekintő levezetésére. 
•  
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ELSŐ ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a bemelegítés alapgyakorlatait, 
• a koordinációs és kondicionáló gyakorlatokat, 
• a koncentrációs és ritmikai gyakorlatokat. 

Fejlessze a tanuló  
• kondícióját az intenzitás, az időtartam, és az ismétlésszám figyelembe-

vételével, 
• koordinációs képességét, 
• állóképességét, izületi mozgékonyságát,  
• koncentrációs és ritmikai képességét. 

Ösztönözze a tanulót 
• a helyes testtartás kialakítására, csoportos térmozgások segítségével a 

tér hatékony kihasználására. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 
• a bemelegítés alapgyakorlatait, 
• a koordinációs és kondicionáló gyakorlatokat, 
• a koncentrációs és ritmikai gyakorlatokat, 
• a fő térirányokat. 

Legyen képes 
• tanári irányítással bemelegítés elvégzésére tükörmozgással, 
• a tér megfelelő érzékelésére, hatékony kihasználására, 
• a járás- és futásgyakorlatok, az ugrógyakorlatok, a koordinációs, a 

koncentrációs és az egyszerűbb ritmikai gyakorlatok pontos elvégzésé-
re. 
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Tananyag 

A bemelegítés alapgyakorlatai, passzív és aktív nyújtó-lazító módozatai: csí-
pőlazító gyakorlatok terpeszülésben, aszimmetrikus ülésben, térdelésben, sa-
rokülésben lábujjtámasszal, illetve lefeszített lábfejjel. 

A törzs fő izomcsoportjainak meghatározása hason, háton fekvő helyzetben 
különböző feszítő-ernyesztő gyakorlatokkal, az első és hátsó ív tónusának 
tudatos vezérlése; törzshajlítások különböző térirányokban, vállöv nyújtása, 
karfeszítések elöl, hátul, vállforgatások támaszban. 

Futás- és ugrógyakorlatok, játékok: érintő-, váltó-, párosfogó játékok, utánzó 
szökdelések („indián”, „nyuszi”, „sántaróka”, „béka” stb.). 

A látásérzékelés kiterjesztése (periferikus látás) labdás bemelegítő játékok-
kal, labdagurítások, majd átadások csoportban egy vagy több labdával. 

Térkitöltő gyakorlatok, a tér egyensúlyban tartása járás-, futásgyakorlatok-
kal, szabálytalan, társtól függő térmozgásokkal. 

Térérzékelő, koordinációs gyakorlatok, játékok: „erdő” fogó, székfoglaló, 
csukott szemmel végzett tájékozódó gyakorlatok, hangkövetéses gyakorla-
tok. 

Járás- és futásgyakorlatok (ügyelve az indítások, megállások, irányváltozta-
tások változatos végrehajtására). 

Koncentrációs és ritmikai gyakorlatok zene használatával, járásban és futás-
ban indítás-megállítás gyakorlatok, csendreflex, járás, futás a zene ütemére. 
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MÁSODIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a bemelegítés alapgyakorlatainak páros kivitelű változatait, 
• a játéktér és a nézőtér fogalmát, illetve a köztük fennálló irányviszo-

nyok jellemzőit, 
• a koncentrációs és csoportos ritmikai gyakorlatokat. 

Fejlessze a tanuló  
• koordinációs képességét a hosszanti tengely körüli fordulatokkal, 
• egyensúlyérzékét a természetestől eltérő testhelyzetekben végzett gya-

korlatokkal, 
• állóképességét a teljes foglalkozáson való intenzív, kitartó közreműkö-

déssel, 
• koncentrációs és ritmikai képességét. 

Ösztönözze a tanulót a társas együttműködésre, szabálykövetésre szabályjá-
tékokban. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• a bemelegítés alapgyakorlatainak páros kivitelű változatait, 
• a mozgás területén használatos térirányokat, 
• a koncentrációs és ritmikai gyakorlatokat, a zenei ütem „mérő” és a 

tempó fogalmát.  

Legyen képes 
• tanári irányítással bemelegítő gyakorlatsor elvégzésére, 
• a tér megfelelő érzékelésére, hatékony kihasználására, 
• a társak mozgásától függően a járás- és futásgyakorlatok, az ugrógya-

korlatok koordinált elvégzésére, 
• kondicionáló jellegű ismétléses gyakorlatsorok kitartó végrehajtására, 
• egyszerűbb koncentrációs és ritmikai gyakorlatok pontos elvégzésére. 
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Tananyag 
A sor és oszlop kialakítása, távolságtartás járás, futás közben, nyitódás, záró-
dás. 
Térjátékok különböző térformák felvételére, formálására, kikerüléses gya-
korlatok. 

Futásos gyakorlatok: különböző tempójú futástípusok ritmustartással, rit-
musváltással és irányváltással. 

Gyakorlatok tempótartással, gyorsítással, lassítással, lassított mozdulatokkal, 
gyors, dinamikus, impulzív mozdulatok, ellenpontozás dinamikai eszközök-
kel. 

Indítás-megállítás gyakorlatok, illetve reflexjátékok: indítás és megállás 
gyors és lassú tempóban, egyéni és páros helyzetekben. 

Lassított mozgás: lassított mozgás különböző testhelyzetekben, a zene han-
gulatának, tempójának követése klasszikus vagy más, nem monoton ritmusú 
zene segítségével. 

Forgások, fordulatok: forgások karlendítéssel, láblendítéssel, változatos ge-
rinchelyzetekben, súlypont tudatos vezetésével. 

Kar és láb összehangolt ritmikus mozgása, taps és lépés egyszerűbb kombi-
nációi. 
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HARMADIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a bemelegítés speciális formáit, azok páros és önálló kivitelű módoza-
tait, 

• talajtechnikai alapgyakorlatait, 
• 4/4-es ritmusú egyéni és páros ritmikai gyakorlatokat. 

Fejlessze a tanuló 
• kombinatív és problémamegoldó képességét szabályjátékok felhaszná-

lásával, 
• kondícióját és koordinációs képességét utánzó mozgások segítségével,  
• koncentrációs és ritmikai képességét egyéni és páros ritmusgyakorla-

tokkal. 

Ösztönözze a tanulót 
• egyszerűbb feladatok önálló megoldására,  
• önkontrollra, önfegyelemre, önmagával szembeni igényességre. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• talajfogás, legördülés technikáját, esésgyakorlatokat, 
• a test, testrész mozgatásának lehetőségeit és korlátait, 
• a testfogás módozatait, a társon végezhető támaszhelyzetek és a terhel-

hetőség egyes lehetőségeit. 

Legyen képes 
• tanári irányítással bemelegítés elvégzésére, 
• a járás- és futásgyakorlatok, az ugrógyakorlatok, a koordinációs, kon-

dicionáló, koncentrációs és ritmikai gyakorlatok pontos elvégzésére, 
• felelősségteljes fegyelmezett munkavégzésre páros gyakorlatok esetén 

is. 
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Tananyag 
A tér kitöltése a tér belső egyensúlyának megteremtése véletlenszerűen vál-
tozó hatások alapján. 

Egyensúly- és vezetéses gyakorlatok: egyensúlygyakorlatok támasz- és fogá-
sos helyzetekben; vezetéses gyakorlatok kéz, fej, valamint fogásváltásos irá-
nyítással. 

Bizalomgyakorlatok csoportokban; döntés-billenés helyzetekben történő 
gyakorlatok, bizalomjátékok, testdöntések párban a testtónus tudatos vezérlé-
sével. 

Kar- és/vagy lábcsúsztatások, gördülések hosszanti tengely körül, gördülések 
szélességi tengely körül, aszimmetrikus gurulások előre, hátra. 

A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok: a mozdulat különböző 
ritmusú, dinamikájú megállítása. 

Kézen átfordulás oldalra különböző kiinduló- és véghelyzetekből. 

Izolációs gyakorlatok, feszítés, ernyesztés különböző izomcsoportokban el-
különítve egy-egy izületi részt. Testszobrászat, egyéni és csoportos állókép 
készítése. 

4/4-es ritmus megjelenítése gimnasztikus elemekkel. 

Hangkeltés lépéssel, tapssal, csapással, a mozdulat ritmizálása. 
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NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval: 

• a bemelegítés gyakorlatainak egész testre kiterjedő formáit, a 
„streching” jellegű nyújtás-lazítás technikáját, 

• a középmagas testhelyzetből való esés- és gurulástechnikákat, 
• a 3/4-es és 6/8-os ritmikai gyakorlatokat. 

Fejlessze a tanuló  
• koordinációs képességét kondícióját, izületi mozgékonyságát, 
• koordinációs képességét időkorlátok és a szinkronmozgások bevezeté-

sével, 
• periferikus látását, megosztott figyelmi képességét térkitöltő feladatok 

segítségével, 
• koncentrációs és ritmikai képességét. 

Ösztönözze a tanulót egyes technikai elemek és variációk önálló felfedezésé-
re, megtalálására. 

Követelmények 
A tanuló ismerje  

• a „streching” jellegű nyújtás technikájának sajátosságait, 
• az eséstechnikák biztonságos, veszély nélküli kivitelezését, az azokhoz 

való segítségnyújtás módját, 
• a csoportos ritmuskialakítás módszereit és azok koncentrációs és ritmi-

kai hátterét. 

Legyen képes 
• tanári felügyelettel önállóan bemelegítő alaptréning összeállítására és 

elvégzésére, 
• a tanult elemekből egyszerűbb gyakorlatsorok, kombinációk létrehozá-

sára, 
• a tér megfelelő érzékelésére, a zárt és nyitott térhelyzetekben való biz-

tonságos feladatvégzésre, 
• a járás- és futásgyakorlatok, az ugrógyakorlatok, a koordinációs, kon-

dicionáló, koncentrációs és ritmikai gyakorlatok pontos elvégzésére. 
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Tananyag 
Tér kitöltése belső téregyensúly megteremtésével álló helyzetben és változó 
intenzitású mozgás közben; érintés-, hang- és csendreflex gyakorlatok. 
Ugrás-, esés- és talajgyakorlatok: talajról való elemelkedés, talajfogás páros 
gyakorlatokban, társ gördítése talajon. 

3/4-es, 6/8-os ritmus megjelenítése gimnasztikus elemekkel és talajtechnikai 
alapgyakorlatokkal: lépés, taps, csapás, mozdulat ritmizálása kiscsoportos 
szólambontással. 

Fekvő emelések háton és térdelő támaszban, háton emelések. 

Gurulások páros láb kicsúsztatásával, lefeszített lábfejjel, láblendítések láb-
ujjtámaszba érkezéssel, karlendítések, összehangolt kar- és láblendítések, kü-
lönböző fekvő helyzetekből lendítéses fordulatok magasabb súlyponti hely-
zetekbe. 

Láblendítések ülésben támasszal, aszimmetrikus támasszal, láblendítések ta-
lajtámaszból változatos lábtartással, lendítőlábak talajra érkezése lefeszített 
lábakkal, lábujjtámaszba érkezéssel, ülőforgás, ülőforgás láblendítéssel tér-
delésbe, féltérdelésbe. 
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ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a bemelegítő gyakorlatsorok tervezési szempontrendszerét, 
• a bemelegítő gyakorlatsorok önálló alkalmazását, 
• az állatutánzó mozgástechnikákat. 

Fejlessze a tanuló  
• koordinációs képességét, 
• izületi mozgékonyságát, izületi mozgáshatárok kiterjesztését,  
• állóképességét,  
• koncentrációs és ritmikai képességét. 

Ösztönözze a tanulót a helyes testtartás kialakítására, a test tudatos kontrollá-
lására, önálló értékítéletre. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 
• a bemelegítés menetének élettani hatásait, 
•  bemelegítő gyakorlatsorok összeállításának szempontjait, 
• a koordinációs és kondicionáló gyakorlatokat, 
• a koncentrációs és ritmikai gyakorlatokat. 

Legyen képes 
• tanári segítséggel bemelegítés megtervezésére, 
• önálló bemelegítő gyakorlatsorok elvégzésére, 
• a koordinációs és kondicionáló gyakorlatok hatékony elvégzésére, 
• a koncentrációs és ritmikai gyakorlatok kitartó és pontos végrehajtásá-

ra, 
• a tér megfelelő érzékelésére, hatékony kihasználására, összetett térirá-

nyok megtartására koncentrált gyakorlatkivitel megtartásával. 
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Tananyag 
Szabályos térformák kialakítása, mozgás közbeni megtartása, relatív és ab-
szolút tériránytartás. 
Haladó lépéskoreográfiák 1/4, 1/2, 3/4 fordulatok változatos használatával, 
két-, három-, négyfős lépéskombinációk szinkronban való végrehajtása, ön-
álló betanulása. 
Társ segítségével forgás, gurulás, talajfogás csúsztatással és tompításos érke-
zéssel, talajra vezetés és talajról emelkedés, valamint ezek lendületi kivitele-
zése. 

Izolált ernyesztések a talajhoz legközelebbi izülettől felépítve; eséstechnika 
fal segítségével, társsal, egyénileg. 

Gurulás kar tompításával előre, hátra emelt helyzetből; páros lábcsúsztatások 
súlyponti helyzet változtatásával előre, hátra, oldalra; talajra vezetések a kar 
vezetésével térdelőülésből, térdelésből, féltérdelésből, hajlított állásból, ál-
lásból, felugrásból, mélybeugrásból; gurulás, gördülés hosszanti tengelyen, 
fordított testhelyzet, s az ebből való állásba kerülés billenés nélküli lassú ki-
vitelezéssel. 

Páros gyakorlatként a ritmus szólamokra bontása, csoportos ritmusszekció 
kialakítása, 5/4-es, 7/8-os, 9/8-os aszimmetrikus ritmusok kialakítása. 



 

 92 

HATODIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét, lehetőségeit, 
• a nonverbális gyakorlatvezetés módszerét, 
• a testtudatot, testérzetet fejlesztő módszereket. 

Fejlessze a tanuló 
• nonverbális kommunikációs készségét, 
• koncentrációs és ritmikai képességét egyéni ritmikai gyakorlatok segít-

ségével, 
• testtudatát, testérzetét páros szinkrongyakorlatok segítségével. 

Ösztönözze a tanulót felelősségteljes önálló gyakorlatvégzésre. 

Követelmények 
A tanuló ismerje  

• a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét, lehetőségeit, 
• a követéses gyakorlatvezetés módszereit, 
• a társas elemekben rejlő kombinációs lehetőségeket,   

Legyen képes 
• önálló gyakorlatvezetésre, a már ismert bemelegítő gyakorlatsorok al-

kalmazásával, 
• önálló gyakorlattervezésre a kötelező és szabadon választható gyakor-

latelemek felhasználásával és azok megfelelő módon való kombinálá-
sával. 
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Tananyag 
Előkészítő akrobatikus gyakorlatok: gurulás előre, hátra, támasz- és billenés-
gyakorlatok, kézen átfordulás oldalra.  
 
Párban fellépések csípőre, combra; felugrások szemből, oldalról csípőre, 
combra és törzsre. 
 
Csoportos emelések vállmagasságig és érintő magasságig. 

Összefüggő gyakorlatsorok készítése két-, három-, négyfős csoportokban ta-
lajtechnikai elemek, lépéskombinációk, forgások, fordulatok változatos fel-
használásával, azok önálló betanulása és szinkronban való végrehajtása. 

7/8-os aszimmetrikus ritmusok lépéskombinációk, járások, futások, talaj-
technikai elemek felhasználásával ritmusgyakorlatok, zenekísérettel, illetve 
anélkül. 

Megadott sorrendben teljes testre fölépített testérzet gyakorlatok, testrészel-
tolások, elkülönített testrészirányítások; testhullám, karhullám és felugrások 
szemből mellkashoz. 
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HETEDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval  

• a különböző gyakorlattípusok egymásra épülésének kölcsönhatásait, 
• a láb karakteres vezetésének módozatait, a kar plasztikus mozgatásá-

nak lehetőségeit, testrészvezetéses futásokat, 
• a koordinációs és kondicionáló gyakorlatokat, 
• a ritmika fogalmát, a nem szabályos ritmikai eszközöket. 

Fejlessze a tanuló 
• koordinációs képességét, koncentrációs és ritmikai képességét karakte-

rizált, jellegében markáns eltéréseket mutató mozgássorokkal, 
• egyensúlyérzékét kontakt előkészítő elemek segítségével. 

Ösztönözze a tanulót  
• a különböző ritmikai és dinamikai szempontok érvényesítésére külön-

böző típusú lépés- és járásgyakorlatok esetén, 
• önálló feladatmegoldásra és csoportos együttműködésre, 
• a társ vagy partner munkájának tiszteletére, önmérsékletre, őszinte 

együttműködésre. 

Követelmények 
A tanuló ismerje  

• a különböző gyakorlattípusok egymás mellé rendelésének főbb módo-
zatait, 

• karakterformák kialakításának lehetőségeit, 
• a láb karakteres vezetésének technikáját, a kar plasztikus mozgatásá-

nak lehetőségét, 
•  testrészvezetéses futásokat, azok belső vezérlő mechanizmusait, 
•  a ritmika fogalmát, a nem szabályos ritmikai eszközöket. 

Legyen képes 
• a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére, 
• a mozgás dinamikai jegyeinek megváltoztatására és irányítására, 
• egyéni és csoportos alkotó együttműködésre. 
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Tananyag 
Lábmozgás karakterizálása, mozgássor felépítése, karmozgás karakterizálá-
sa, mozgássor felépítése, vonulástervezés. 

Gurulás kar tompításával előre, hátra emelt helyzetből.  

Talajra vezetések hosszanti tengely körüli forgásból, forgó ugrásokból. 

Szökkenések első és hátsó fekvőtámaszból csípőlendítéssel, illetve ezekből 
talajra vezetések térdelésbe, fekvésbe. 

Különböző eséstechnikák ülésből talajon, székről, állásból. 

Mozgásimprovizációk, talajkombinációk és ritmikai elemek felhasználásával. 

Kommunikáció ritmikával, kérdés-felelet játék párban, ritmusimprovizációk, 
ritmusképletek felépítése és feloldása. 
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NYOLCADIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval  

• a folyamatos testrészvezetéses és a tört vagy szaggatott testrészvezeté-
ses tréningtechnikákat, 

• a lendület nélküli és lendülettel végzett emeléstechnikákat. 
Fejlessze a tanuló  

• koordinációs képességét és kondícióját izolációs gyakorlatokkal, teljes 
testre kiterjedő gyakorlatsorokkal, 

• a tanuló koordinációs képességét egyensúlyérzékét és térirányérzetét, 
kondícióját a megszakítás nélküli zenére végzett koreográfia segítsé-
gével, 

• koncentrációs és ritmikai képességét improvizációs feladatokkal. 
Ösztönözze a tanulókat 

• csoportos gyakorlatsor szaktanár irányítása nélküli bemutatására, 
• egyéni képességük, esetleges kiugró teljesítményük vállalására, meg-

mutatására.  

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• a bemelegítés menetének élettani hatásait,  
• a folyamatos testrészvezetéses és a tört vagy szaggatott testrészvezeté-

ses tréningirányzatokat, azok technikai hátterét, 
• a koncentrációs és ritmikai gyakorlatokat. 

Legyen képes 
• egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning összeállítására, 

koncentrált végrehajtására, illetve körültekintő levezetésére, 
• a megfelelő próbaállapot elérésére.  
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Tananyag 
A gerinc hullámmozgása hason fekvésben, állásban, álló helyzetben és hala-
dó lépés közben. 

Ugrás-, esés- és talajgyakorlatok: egy lábról, páros lábról történő rugaszko-
dás azonos és emelt szintről, esés fordulásból és ugrásból, talajfogás csúszta-
tással és tompításos érkezéssel. 

Csoportos ritmuskoreográfiák az ismert járások, futások, talajtechnikai ele-
mek, lépéskombinációk és térmozgások felhasználásával, zenekíséret nélkül. 

Emelés- és támaszgyakorlatok: mérleg- és vállállás tartások, ún. fekvő eme-
lés helyzetekben, azok változatos kombinációi. 

Karakterformák felépítése lépés-, járás- és futásgyakorlatok segítségével, ön-
álló gyakorlatsorok létrehozása. 

Ritmizált vonulásimprovizációk térben elhelyezve. 
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VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS 

A képzés feladatai  
Ismertesse meg a tanulóval 

• azokat a pódiumon előadható népköltészeti és (különböző stílusirány-
zatokhoz, műfajokhoz tartozó) irodalmi alkotásokat, amelyek a min-
denkori tanulók érdeklődésére számot tarthatnak, előadhatóak és üze-
nethordozóak, 

• azokat az eljárásmódokat és műelemzési metodikákat, kommunikációs 
folyamatokat, amelyek eredményeként eljuthatnak a művek üzeneté-
nek megfejtéséhez és a helyes közvetítéshez, 

• a művészi beszédnek és a nonverbális kifejezésnek azokat az eszközeit, 
amelyek tudatos működtetésével a hallgató a közönség számára is él-
ménnyé transzponálhatja a megszólaltatott művet, 

• a különféle előadói stílusirányzatok jellegzetességeit és markáns kép-
viselőik jeles teljesítményét, 

• a szónoki beszéd, előadás dramaturgiáját, eszközeit és fogásait, 
• a szerkesztés szabályait, a színjátékká formálás törvényszerűségeit, 
• a szakrális és profán szertartásokat és azok összetevőit, 
• a pódiumi rendezés eszközeit, a látvány, akusztika és térszervezés le-

hetőségeit. 

Ösztönözze a tanulót arra, hogy 
• műveket válogassanak, irodalmi műsort szerkesszenek, szertartásjáté-

kot komponáljanak, 
• faggassák, elemezzék a műveket, nekik és koruknak szóló üzenetet ke-

resvén bennük, 
• próbálják ki önmagukat különféle nyilvános fórumokon, vers- és pró-

zamondó versenyeken, 
• vegyenek részt kommunikációs készségüket fejlesztő drámapedagógiai 

gyakorlatokon, 
• járjanak előadóművészi estekre, oratórikus előadásokra, és keressék az 

alkalmat, hogy minél több ilyen témájú lemezt hallgassanak és video-
felvételt nézzenek. 
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után  
A tanuló ismerje 

• azokat az irodalmi kommunikációs módszereket, amelyek segítségével 
képesek megfejteni a sorokba, a sorok közé, a sorok mögé rejtett meta-
forikus üzeneteket, 

• a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket (azok 
érzelmi-gondolati és eseményes-cselekményes voltának függvényé-
ben), 

• azokat az improvizatív, kreatív gyakorlatokat, amelyeket az előkészü-
let stádiumában játszanak a kommunikációs készség fejlesztése érde-
kében, 

• a hatásos előadói beszéd komponenseit, tudjon ilyet készíteni és el-
mondani. 

Legyen képes 
• a légző-, artikuláló, beszédtechnikai gyakorlatok alkalmazására, 
• a művészi beszéd és a testnyelv kifejező eszközeinek felhasználásával 

arra, hogy az olvasás során megértett költői, írói üzenetet sajátjaként 
adja át a hallgatóknak, a közönségnek, 

• a szöveg elemezésére és annak megfogalmazására, miért fontos neki a 
választott alkotás, és mit kíván azzal üzenni a befogadónak, 

• önállóan és verskompozícióban is kb. húsz szabadon választott mű 
előadására (vers és próza – népköltészeti és különböző stílusirányza-
tokhoz, műfajokhoz tartozó irodalmi alkotásokból válogatva), 

• saját és társai teljesítményének elemzésére, körültekintő értelmezésére.  

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
A tanuló ismerje (az előbbieken kívül) 

• a szerkesztés dramaturgiai és rendezői szabályait, s legyen képes azo-
kat alkalmazni saját szerkesztői, rendezési gyakorlatában, 

• a szertartás funkcióját, szertartásokat, a szertartásjáték összetevőit, s 
mindezek alkalmazási lehetőségeit, módjait, 

• a szertartásszínház jeles hivatásos és amatőr produkcióit. 
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Legyen képes (az előbbieken kívül) 
• szóban és írásban annak megfogalmazására, hogy az adott mű megírá-

sára miféle gondolati, érzelmi szándék késztette a költőt, írót, s mi az, 
ami a közvetítő-előadót inspirálja a mű tolmácsolására, 

• újabb művek megszólaltatására, 
• szerkesztésen alapuló egyszemélyes színjáték megalkotására, továbbá 

partner segítségével annak pódiumi térbe helyezésére (az oratórikus 
rendezés kívánalmai szerint). 

A vers- és prózamondás tantárgy tananyaga az egyes évfolyamokon a dráma-
játék/színjáték tantárgyhoz kapcsolódik. 

•  
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ELSŐ ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• az előadásra szánt szövegek kiválasztásának szempontjait, 
• a versek, szövegek megfejtésének, megértésének módját, 
• a zeneiséget biztosító verselemeket, 
• a hangmodulációs lehetőségeket, 
• a vers- és mesemondás örömét, 
• a szövegtanulás technikáját. 

Fejlessze a tanuló 
• fantáziáját, beleélő képességét, 
• együttműködését, mások iránti figyelmét, 
• közlő szándékát. 

Ösztönözze a tanulót 
• versek, mesék olvasására, megtanulására, 
• beszédkészségének természetes és változatos használatára, annak gon-

dozására, fejlesztésére, 
• vers- és mesemondó feladatok vállalására. 

Követelmények 
A tanuló ismerje  

• a közlésekben a beszéd szerepét, 
• az előadótól elvárható beszédmódot. 

Legyen képes 
• társaival csoportosan vers és mese mondására, 
• közönség előtti versmondásra, 
• pontos és tartós memorizálásra, 
• a művek lényegének összefoglalására, saját szavaival történő megfo-

galmazására, 
• a beszédgyakorlat keretében tanultak alkalmazására, 
• a már ismert szövegekből álló lista készítésére, amelyet a tanév során 

öt verssel és egy verses mesével kibővít. 
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Tananyag 
Elbeszélő költemények, verses mesék, felelgetős (párbeszédes) versek meg-
szólaltatása csoportosan és egyénileg. 
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MÁSODIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a népmesegyűjteményeket, gyűjtőket és földolgozókat, 
• a népmese, irodalmi mese, prózai és verses mese fogalmát, 
• a műmesék jeles magyar szerzőit. 

Fejlessze a tanuló 
• beszéd- és kifejezőkészségét (verbális és nonverbális), 
• felelősségérzetét a véleményformálásban, 
• igazságérzetét, humorérzékét, 
• érzékenységét mások sorsa iránt. 

Tegye képessé a tanulót 
• a beszéd sokszínű eszközeinek használatára előadása során, 
• a mimika és a gesztusok természetes és szükséges igénybevételére, 
• meselánc mondására. 

Ösztönözze a tanulót 
• a kiválasztott szövegben megismert eseményekről, szereplőkről kiala-

kított véleményének megfogalmazására, 
• versek, mesék olvasására és könyv nélküli elmondására. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• azokat a módszereket, amelyek segítségével megfejtheti a mesék üze-
netét, 

• ismerje fel az ismétlődő mesefordulatokat. 
Legyen képes  

• helyes hangsúlyozással mesemondásra, 
• a szöveg váltásokkal, szünetekkel tagolására, 
• társai előadásának elemezésére, értelmezésére, 
• a szöveglista magyar népmesével történő bővítésére. 
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Tananyag 
Magyar népmesék (eredeti és átírt) 
Jeles magyar szerzők meséinek feldolgozása 
Népi mesemondók és színművészek mesélésének, mesejátékoknak meghall-
gatása, megnézése és elemzése, megbeszélése 
Egy választott mese megtanulása és előadása 
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HARMADIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• más kultúrák, sorsok, szokások megismerésének lehetőségeit meséken 
keresztül, 

• az egzotikus mesék világát. 
Fejlessze a tanuló 

• be- és elfogadókészségét ismeretlen és szokatlan dolgok, jelenségek, 
viselkedésmódok iránt, 

• fantáziáját (gondolkodásban, érzelmileg és beszédben egyaránt), 
• empátiáját. 

Ösztönözze a tanulót 
• ismereteinek bővítésére a mesékben megismert kultúrákkal kapcsolat-

ban, 
• a választott szövegek aprólékos elemzésére, és ennek segítségével a 

teljes megértésre a sikeres tolmácsolás érdekében, 
• beszédének fejlesztésére, gyakorlásra, kifejezőeszközeinek gazdagítá-

sára. 

Követelmények 
A tanuló ismerje  

• az előadás beszédbeli eszközeit (hang, tempó, ritmus, tagolás, nonver-
bális eszközök), 

• az előadó felelősségét a produkció sikerében, 
• a kontaktus lehetőségét a hallgatósággal. 

Legyen képes 
• egzotikus mesék megértésére és megszólaltatására, 
• a beszéd magas szintű kifejezőeszközeinek használatára, 
• a szöveglista egzotikus mesével történő bővítésére, 
• közönség előtti mesemondásra. 
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Tananyag 
Távoli népek mesekincse (pl.: Ezeregyéjszaka, Pancsatantra, indián, afrikai 
mesék) 
A tanulók által kiválasztott mese feldolgozása és előadása 
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NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• lírai és epikai művek elemzésének menetét, 
• a mű és az előadó közötti gondolati és érzelmi kapcsolat megteremté-

sének útjait. 

Fejlessze a tanuló 
• gondolkodását, 
• érzelmei kifejezésének bátorságát, 
• gondolatai, érzelmei, véleménye őszinte, hiteles kifejezésének eszköz-

tárát. 

Ösztönözze a tanulót 
• mások kifejező eszközeinek megfigyelésére, a követendő példák befo-

gadására, 
• az érzelemdús kifejezés érdekében eszköztárának gazdag használa- 

tára, 
• beszéde folyamatos gondozására. 

Követelmények 
A tanuló ismerje  

• a lírai és az epikai művek előadásmódja közötti különbségeket, 
• a felsorolás, közbevetés és az írásjelek megszólaltatásának módját. 

Legyen képes 
• az alkatához, személyiségéhez leginkább illő mű és önkifejezési forma 

megtalálására, 
• az élőbeszéd legfontosabb törvényeinek követésére, 
• a durva hangsúlyhibák felismerésére és javítására saját és társuk be-

szédében,  
• a szöveglista nyolc új verssel történő bővítésére. 
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Tananyag 
Lírai művek elemzése és megszólaltatása a magyar és világirodalomból (dal, 
elégia, óda, szatíra, tanító költemény) 
Elbeszélő művek a magyar és a világirodalomból (verses vagy prózai mesék, 
mondák, legendák, balladák) 
Leíró költemények (táj- és tárgyrajz, életkép, jellemkép) 
Legalább három választott mű előadói szintű tolmácsolása (tanulónként) 
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ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulót 

• a hazai kispróza-irodalom jelentős alkotóival és legalább egy-egy mű-
vével. 

Fejlessze a tanuló 
• szövegelemző készségét, 
• a mondatívek törésmentes megszólaltatásának képességét, 
• humorérzékét, 
• blattolási és hangos olvasási készségét. 

Ösztönözze a tanulót 
• az írók munkásságának széles körű megismerésére, szabadidejében az 

olvasásra, 
• irodalmi élményeinek, felfedezéseinek megosztására, azok szóbeli 

megfogalmazására, 
• mondanivalója tolmácsolására alkalmas írások megtalálására és bemu-

tatására. 

Követelmények 
A tanuló ismerje  

• a hazai kispróza irodalom nagyjait (Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, 
Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, 
Sarkadi Imre, Örkény István, Lázár Ervin) és azok néhány írását, 

• a felelősségét humoros művek megszólaltatásakor, 
• a nyelvi humort, 
• önmagával kapcsolatban a szövegválasztás szempontjait (téma és ter-

jedelem). 

Legyen képes 
• egy műnek közönség előtti érthető és érdeklődést keltő, emlékezetből 

való tolmácsolására, 
• a lámpaláz kezelésére, 
• nyelvünk eső dallamvonalának alkalmazására, 
• a témához és a helyzethez alkalmazkodó, színes modulációjú beszédre, 

olvasásra, 
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• előadásában a szöveg gondolati, érzelmi tartalmának tolmácsolására, 
• a szöveglista bővítésére egy magyar kisprózai művel. 

Tananyag 
A tanulók életkorának és érdeklődésének megfelelő kisprózai művek  
(Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Krúdy 
Gyula, Karinthy Frigyes, Sarkadi Imre, Örkény István, Lázár Ervin) megszó-
laltatása 
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HATODIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a költői-írói szándék személyessé formálásának útját, módját, 
• a metaforikus, szimbolikus ábrázolási és kifejezési módokat, 
• a versműsorok szerkesztésének és rendezésének alapszabályait, 
• jelentős versmondó-művészeinket és produkcióikat, 
• a versek megzenésítésének hazai példáit és szerzőit. 

Fejlessze a tanuló 
• eszköztárát, amely a szöveg gondolati és érzelmi tartalmának kifejezé-

séhez szükséges, 
• a beszéd zenei elemei iránti érzékenységet és azok használata iránti 

igényét (ritmus, dallam), 
• önismeretét, kritikai és önkritikai képességét, 
• szókincsét szóban és írásban. 

Ösztönözze a tanulót 
• őszinte önvizsgálatra és kritikára, 
• szókincsének gyarapítására, 
• verstani ismeretei bővítésére, 
• árnyalt kifejezésre tartalmi és formai szempontból egyaránt, 
• beszédének folyamatos gondozására. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• a versműsorok szerkesztésének és rendezésének alapszabályait, 
• neves prózai és zenés versmondóink produkcióit, 
• kommunikációs készségének erényeit és hiányosságait, 
• az előadói stílusok jegyeit, meghatározóit, 
• az előadói magatartás elvárásait, 
• saját beszédállapotával kapcsolatos feladatait, gyakorlatokat. 
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Legyen képes 
• versműsorokban, szavalóversenyeken, ünnepi rendezvényeken való 

szereplésre, 
• kulturális rendezvényeken szervezői-rendezői feladat vállalására, 
• legalább tíz – különböző stílusú – vers elmondására bármikor, 
• saját kommunikációs képességének megfelelő értékelésére, 
• társai munkájának megfontolt kritikával történő segítésére, 
• a szöveglista bővítésére legalább öt, ünnephez (nemzeti, családi, egy-

házi) kapcsolódó verssel. 

Tananyag 
Az előadói stílusok jegyei, az előadói magatartás 
Neves előadóművészeink 
Versműsorok szerkesztésének alapszabályai 
Szerkesztett műsor készítése a magyar és világirodalom egyes szám első 
személyében írt, a tanulók életkorának és beszédkészségének (hangi adottsá-
gának, személyiségük érettségének) megfelelő verseiből 
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HETEDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• az élőbeszéd, a felolvasás, előadói beszéd, színpadi beszéd különbsé-
geit és követelményeit, 

• az előadói beszéd eszközeit, fogásait, 
• az alkalmi és szertartásos beszédek típusait és azok szerkesztési szabá-

lyait, 
• a drámai monológ, monodráma, irodalmi levél fogalmát, szerzőit. 

Fejlessze a tanuló 
• szövegszerkesztési képességét (fölkészülés, elrendezés, előadás), 
• kritikai és önkritikai képességét, 
• olvasási (blattolási) készségét. 

Ösztönözze a tanulót 
• szónoki (előadói) beszédek megismerésére, tanulmányozására, létreho-

zására és elmondására, 
• prózai és verses drámai szövegrészletek (monológok), irodalmi levelek 

előadására, 
• a blattolás gyakorlására. 

Követelmények 
A tanuló ismerje  

• a szónoki (előadói) beszéd szerkezetét, nyelvi kifejezési módját, alap-
típusait (alkalmi, politikai, szertartás), 

• a hatás elérése érdekében alkalmazható beszédtechnikai fordulatokat, 
• történelmünk jeles szónokait (pl.: Kossuth Lajos, Deák Ferenc). 
• a szövegválasztás szempontjait, 
• az irodalom jeles levelezőit (pl.: Petőfi Sándor, Arany János, Goethe, 

Heine). 

Legyen képes 
• egy előadói beszéd elmondására, 
• szónoki művek megszólaltatására, 
• drámai szövegrészletek bemutatására,  
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• a szöveglista bővítésére legalább három verses vagy prózai monológ-
gal, irodalmi levéllel. 

Tananyag 
A szónoki (előadói) beszéd sajátosságai, előadói beszéd készítése és megszó-
laltatása, híres beszédek (pl.: Kossuth Lajos, Deák Ferenc) elemzése, ismert 
szónoki művek megszólaltatása 
Drámarészletek, monodrámák, verses és prózai irodalmi levelek (pl.: Petőfi 
Sándor, Arany János, Goethe, Heine) megszólaltatása 
 



 

 115 

NYOLCADIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a szakrális és profán szertartások funkcióját, összetevőit, dramaturgiá-
ját, 

• a rítusszínházi műhelyeket, előadásaikat, 
• a szöveg, a zene és a mozgás kapcsolódásának lehetőségeit. 

Fejlessze a tanuló 
• kezdeményező kedvét és önállóságát a műsorok megalkotásában, 
• alkotókedvét, 
• az önművelés és önképzés iránti igényét. 

Ösztönözze a tanulót 
• önálló szertartásjáték készítésére és az abban való részvételre, 
• a szertartásszínház hivatásos és alternatív produkcióinak széles körű 

megismerésére, 
• kommunikációs készségeinek gondozására és fejlesztésére. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• a szertartásszínház dramaturgiáját, szabályait, 
• annak hazai és nemzetközi képviselőit, műhelyeit (Somogyi István, 

Grotowski). 

Legyen képes 
• dramaturgiai és rendezői ismereteinek alkalmazására, 
• szertartásjáték létrehozására vagy abban alkotó közreműködésre, 
• véleményének szóbeli vagy írásbeli megfogalmazására, 
• beszédének, kifejezőkészségének önálló gondozására, 
• a szöveglista legalább öt újabb verssel történő bővítésére. 
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Tananyag 
Beavatási szertartások, egyházi szertartások, magyar betlehemes játékok  
A szertartásjátékok dramaturgiája 
A szertartásszínház hazai és nemzetközi képviselői (pl.: Somogyi István, 
Grotowski) 
Szertartásjáték készítése 
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KILENCEDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a felolvasószínház szabályait, dramaturgiáját, 
• a pódiumi játék tartalmi követelményeit, szabályait. 

Fejlessze a tanuló 
• önállóságát, 
• együttműködő készségét, 
• kifejezőkedvét és eszköztárát, 
• színpadi fegyelmét, 
• előadókészségét. 

Ösztönözze a tanulót 
• művek válogatására, műsorok szerkesztésére, 
• hivatásos versmondók, előadóművészek munkásságának megismerésé-

re, 
• mondanivalójának egyre árnyaltabb megfogalmazására. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• az önálló műsor megtervezésével, előkészítésével, szervezésével és 
rendezésével kapcsolatos teendőket, a munkafolyamatokat, 

• a pódiumi játékok fajtáit (ünnepi, előadói, szerzői, megemlékezés, 
szertartás), 

• saját lehetőségeit és korlátait. 
Legyen képes 

• saját műsor összeállítására és annak megrendezésére, 
• a társművészetek kínálta lehetőségek (zene, mozgás, fény) fölhasználá-

sára, 
• önálló műsorának a próbákig való eljuttatására, 
• feladat- és szerepvállalásra társai műsorában, 
• a durva hibák fölismerésére és javítására saját és társai beszédében,  
• a szöveglista legalább öt újabb szöveggel (bármely műfajban) történő 

bővítésére. 
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Tananyag 
Az önálló műsor – szerkesztett összeállítás szerkesztési elvei, szabályai 
Szerkesztett egyéni vagy csoportos műsor előkészítése tanári irányítással 
A kritika készítésének szempontjai 



 

 119 

TIZEDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a próbafolyamat menetét, eseményeit, 
• az önképzés, önművelés lehetőségeit és fontosságát. 

Fejlessze a tanuló 
• véleményformáló és kritikai készségét, 
• színpadi biztonságát és önbizalmát. 

Ösztönözze a tanulót 
• mondanivalója árnyalt, pontos, gazdag kifejezésére, 
• megszerzett pódiumi ismereteinek alkalmazására, bővítésére, 
• versmondásra, szerepvállalásra, 
• olvasásra és újabb művek megtanulására. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• nyelvünk törvényeit, melyeket az élőbeszéd során követnie kell, 
• az előadásban a társművészetek szerepét, 
• saját erényeit és hiányosságait. 

Legyen képes 
• egyéniségének, alkatának, életkorának, képességeinek és mondanivaló-

jának kifejezésére alkalmas pódiumműsor létrehozására és bemutatásá-
ra, 

• saját és társai munkájának önálló értékelésére, és bírálatának érthető 
megfogalmazására, 

• önképzésre, kommunikációs készsége fejlesztésére. 
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Tananyag 
Az előző évfolyamon – tanári irányítással – előkészített egyéni vagy csopor-
tos pódiumi műsor kidolgozása és bemutatása 
Egymás munkájáról kritika készítése szóban és írásban 

Művészeti záróvizsgára készülő tanulóknak önálló munka: versek, monoló-
gok, prózarészletek felhasználásával szerkesztetlen összeállítás készítése és 
előadásának begyakorlása, vagy szabadon választott anyagok felhasználásá-
val szerkesztett összeállítás készítése és begyakorlása 
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SZÍNHÁZISMERET 

A színházismeret tantárgy tanításának célja, alapelvei  
A tantárgy a színjáték tanszak célkitűzései közül minél több élő és rögzített 
színházi előadás megtekintésére, a tanulók drámával és színházzal kapcsola-
tos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítésére nyújt kiemelt lehető-
séget. A tanszak általános célkitűzéseinek szellemében a tantárgy lehetőséget 
teremt arra, hogy a tanulók felkészült nézőkké, tudatos színjátékosokká vál-
janak. 

A tantárgy ismeretanyagának feldolgozása élményszerű megtapasztalással, 
differenciált, nyitott, problémamegoldó, alkotó jellegű, a pedagógus és a ta-
nuló közös tevékenységén alapuló feladatokkal történik. 
 

Alapfokú évfolyamokon Továbbképző évfolyamokon 
A tananyag a drámajáték főtárgy tan-
anyagára épül, azzal összhangban áll. 
 

A tananyag a színjáték főtárgy tan-
anyagára épül, azzal összhangban áll. 

A látott és a saját előadott produkció-
ikhoz kapcsolható ismeretanyagot ta-
nítja. 
 

A látott, a videofelvételeken megis-
mert előadásokhoz és a saját előadott 
produkcióikhoz kapcsolható ismeret-
anyagot tanítja. 
 

Az alapfok elvégzése során a tanuló 
indirekt módon jut el a színház önálló 
világot alkotó funkciójának megisme-
réséig, és saját munkájában is képes a 
megszerzett ismereteket értelmezni és 
alkalmazni. Az alapfokú képzésben 
alkotóként és nézőként is megalapo-
zódik a nyitottság, megtanulja a szín-
házművészetet összetett, világteremtő 
művészeti alkotótevékenységként ér-
telmezni. 
A képzés az élménytől a felismerésen 
keresztül az összetett elemzésig veze-
ti a tanulókat. 
 

Az alapfokú évfolyamokon elsajátí-
tott ismereteket történeti összefüggé-
sekkel, szíházesztétikai problémák 
tárgyalásával, különböző színházi ki-
fejezésformák elmélyültebb vizsgála-
tával egészíti ki és teszi ezzel teljessé 
a képzést.  
A képzés az összetett elemzésen át az 
értelmezésig vezeti a tanulókat. 
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Évente minimum két színházi pro-
dukció élőben való megtekintése a 
követelmény, amely a csoport befo-
gadóképessége szerint növelhető, a 
hangsúly azonban minden esetben a 
látottak feldolgozásán, a beszélgeté-
seken van. A videofelvétel nem he-
lyettesíti a színházi élményt, ugyan-
akkor a kizárólag színházlátogatások-
kal kitöltött óraszám sem jelenti a 
tantárgy követelményeinek teljesíté-
sét (magasabb évfolyamokon – hato-
dik évfolyamtól – használható video-
felvétel az előadással való megismer-
kedéshez, amennyiben élő produkció 
megtekintésére nincs más mód). Vi-
deomagnó használata a feldolgozó-
órákon, egy-egy részlet, jelenet ala-
posabb, elemző vizsgálata esetén 
ajánlott.  
 

Évente minimum négy színházi pro-
dukció élőben való megtekintése a 
követelmény, amely a csoport befo-
gadóképessége szerint növelhető.  
A hangsúly minden esetben a látottak 
feldolgozásán van. A videofelvétel 
nem helyettesíti a színházi élményt, 
ugyanakkor a kizárólag színházláto-
gatásokkal kitöltött óraszám sem je-
lenti a tantárgy teljesítését (akkor 
használható videofelvétel az előadás-
sal való megismerkedéshez, ameny-
nyiben élő produkció megtekintésére 
nincs más mód). Videomagnó hasz-
nálata szükséges a feldolgozó órákon, 
egy-egy részlet, jelenet alaposabb, 
elemző vizsgálatához. 
 

A képzés feladatai  
Fejlessze a tanuló  

• befogadókészségét, 
• a színházművészettel kapcsolatos fogalmi szókészletét, 
• elemzőkészségét, 
• kritikai érzékét. 

Ismertesse meg a tanulóval 
• az előadás létrejöttének folyamatát, 
• a legfontosabb „színházi mesterségeket”, 
• az előadás különböző közreműködőinek szerepét az alkotói folyamat-

ban, 
• azt, hogy saját tevékenységének hol a helye, továbbá mi a szerepe az 

egész előadás hatásmechanizmusában, 
• a színházművészet legfontosabb kifejezőeszközeit, 
• a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfonto-

sabb sajátosságait, felhasználási lehetőségeit, 
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• a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogal-
makat, azok meghatározásait, kapcsolódásukat, továbbá helyüket, sze-
repüket a különféle színházi konvenciórendszerekben, illetve más mű-
vészeti, irodalmi, esztétikai fogalmakkal való összefüggéseiket, 

• az előadás alkotóelemeinek hatásmechanizmusait, azok miként befo-
lyásolják a nézői élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
A tanuló ismerje 

• azt az alkotói folyamatot, amelyben egy-egy értékes előadás létrejön, 
• a legfontosabb „színházi mesterségeket”, 
• az előadás különböző közreműködőinek szerepét, részvételi módját az 

alkotói folyamatban, 
• azt, hogy saját tevékenységének hol a helye, továbbá mi a szerepe az 

egész előadás hatásmechanizmusában, 
• a színházi előadás legfontosabb alkotórészeit, legyen tudatában annak, 

hogy ezek az elemek miként kapcsolódnak egymáshoz, hogyan képe-
sek befolyásolni a nézői élményt, 

• a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet legfonto-
sabb elemeit. 

Legyen képes 
• annak felismerésére, hogy saját befogadói élményeit milyen színházi 

hatások befolyásolják, 
• a színházi előadással kapcsolatos élményeinek, véleményének világos, 

érvekre támaszkodó megfogalmazására, 
• a megismert fogalmi készlet alapján egy-egy színházi előadás legfon-

tosabb sajátosságainak, jellegzetességeinek meghatározására, 
• a mások által készített előadások tanulságainak adaptálására saját tevé-

kenységét (is) tekintve, 
• a saját csoportja által létrehozott előadások sajátosságainak leírására, 
• arra, hogy az előadás készítése közben felmerült problémákat össze-

függésbe hozza a színházi előadás általánosabb problémáival. 
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Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után  
A tanuló ismerje (az előbbieken kívül) 

• a színházművészet legfontosabb kifejezőeszközeit, 
• a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfonto-

sabb sajátosságait, felhasználási lehetőségeit, 
• a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogal-

makat, azok meghatározásait, kapcsolódásukat, továbbá helyüket, sze-
repüket a különféle színházi konvenciórendszerekben, illetve más mű-
vészeti, irodalmi, esztétikai fogalmakkal való összefüggéseiket, 

• az előadás alkotóelemeinek hatásmechanizmusait, azok miként befo-
lyásolják a nézői élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését. 

Legyen képes (az előbbieken kívül) 
• egy-egy színházi előadás meghatározó alkotóelemeinek, azok sajátos-

ságainak, felhasználási, kapcsolódási módjának felismerésére, 
• a színházi előadás vizsgálatára, értékelésére a benne érvényesülő (mű-

faji, stiláris, illetve formai) konvenciórendszer szerint, 
• a megismert fogalmi készlet alkalmazására saját csoportja színházi te-

vékenységében, azaz a saját munkája során felmerülő problémákra el-
méletileg is reflektáljon, 

• egy-egy színházi előadás átfogó értékelésére, az előadás jellemzőinek 
leírásától, összetevőinek elemzésétől a színházi műalkotás értelmezé-
sig eljutva. 
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HARMADIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulót a színházi előadás élményével. 

Fejlessze a tanuló 
• érzéseinek, benyomásainak megfogalmazási képességét, 
• felidéző képességét. 

Ösztönözze a tanulót 
• színházi előadások megtekintésére, 
• színházi élményének megosztására, 
• más kultúrák és szokások megismerésére. 

Követelmények 
Legyen képes 

• a látott előadások legalapvetőbb hasonlóságainak és azonosságainak 
felismerésére, 

• arra, hogy nézői élményeiről alapvető fogalmakkal beszámoljon, 
• a színházi élmény számára emlékezetes mozzanatainak felidézésére, 
• a színházi előadások között alapvető hasonlóságok és azonosságok ér-

zékelésére. 

Tananyag 
A színházzal való találkozás, élményszerzés. Az érzékelés által szerzett él-
ményanyag felidézése.  

1. Az előző évben tanultakhoz kapcsolás: „Mesetár” készítése: a korábban 
megismert vagy előadott mesék alapján összegyűjteni az állandó meseele-
meket (misztikus szám, csodás helyszínek, csodát tévő tárgy, jó boszorkány, 
gonosz mostoha, legkisebb testvér, vándorút, üveghegy stb.). 

2. Színházlátogatás: egy ismert (kultúrából vett) mese, valamint egy, a tanu-
lók számára ismeretlen kultúrából vett mese színházi előadása. Cél a más 
kultúrákkal és szokásokkal való megismerkedés és az előadások szempontok 
és előítéletek nélküli befogadása, valamint hogy a tanulók szerezzenek be-
nyomást az előadás egészéről, ünnepi hangulatként, eseményként éljék meg. 
Az előadásról zajló beszélgetések során a különböző kultúrák hasonlóságait 
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és azonosságait a színpadi élményben is felismerik. A megértés nem elvárás, 
a meg nem értés nem hiba, hiszen oka általában az előadásban keresendő. 

3. Beszélgetések a látott előadásokról. 

Tartalom 
Milyen élmény a színház? 
Mi mindent látok, hallok, érzékelek?  
Milyen érzéseket váltott ki? – a kérdést tegyük fel minden alkotóelem felidé-
zésekor, akár a helyszínekről, akár a zenéről vagy a hanghordozásról legyen 
szó. A látottak és hallottak feldolgozó órái a gyerekek élményeiből kiinduló 
beszélgetések, ezért színházlátogatás előtt (az előadás befogadásához) nin-
csenek szempontok. A beszélgetések során a tanulók által használt alapvető 
fogalmak és kategóriák segítségével (világos-sötét, vidám-szomorú, színes-
egyszínű, hangos-halk, erős-gyenge, gyors-lassú, jó-rossz, félelmetes-ijesztő, 
csúnya-szép, félénk-bátor, vicces-komoly, ellenséges-barátságos, mozgal-
mas-mozdulatlan, megnyugtató-felkavaró stb.) felidézik a bennük kiváltott 
érzéseket, hangulatokat és az azokat kiváltó színpadi alkotóelemeket. 

Kérdéskörök 
Kik a szereplők (hős, főszereplő, ellenségek, segítők, csoport, tömeg stb.)? 

Hogyan szólalnak meg a szereplők, mi jellemzi a beszédüket (milyen a 
hangerejük, hanghordozásuk, hangjuk mély-e vagy magas, milyen a beszéd-
tempójuk stb.)? Van-e olyan megszólalási mód, amely kizárólag egy-egy 
szereplőre jellemző? 

Milyen mozgás jellemzi a szereplőket? Milyen mozgás jellemzi a főhőst, a 
csoportot, tömeget, a többi szereplőt (akadályozók, segítők)? Mi jellemzi az 
állatok, az emberek, a csodás szereplők mozgását, mozdulatait? Hogyan jár-
nak, táncolnak? Van-e ismétlődő mozdulat, elem a mozgásokban?  
Milyen ruhát, jelmezt viselnek a szereplők? Mi jellemzi az emberek, az álla-
tok és csodás szereplők ruháját? Van-e megkülönböztető szerepük? Előfor-
dul-e, hogy a szereplők ruhát váltanak vagy esetleg cserélnek?  
Milyen helyszínek szerepelnek az előadásban? Milyenek a csodás és a reális 
helyszínek az előadásban? Van-e jelentősége, hogy kinti vagy benti helyszí-
nen járunk? Honnan ismerhető ez fel? Vannak-e visszatérő helyszínek?  

Milyen tárgyakat látunk a színpadon? Milyen az alakjuk, méretük? Mire 
használják a szereplők ezeket? Van-e olyan, amelyet csak egy szereplő hasz-



 

 128 

nál? Van-e olyan, amelyet több szereplő is használ? Van-e csodát tévő tárgy 
és milyen csodát tesz? 
Milyen színek jellemzik a jelmezeket? Mi jut eszébe a különböző színekről 
(hideg, meleg, kellemes, kellemetlen stb.)? Van-e olyan szín, amely csak egy 
szereplő ruhájára, jelmezére jellemző? Milyen színűek a helyszíneket megha-
tározó berendezések, díszletelemek és a tárgyak?  
Van-e az előadásban álarc? Ki (kik) használja (használják)? Milyen alakúak 
és színűek ezek? Milyen arcot (emberi, állati, csodás élőlény; félelmetes, mu-
latságos, szép, ijesztő stb.) mutat az álarc? Előfordul-e, hogy egy-egy szerep-
lőt elmaszkíroznak, azaz teste, arca be van festve? Milyen színek, minták 
jellemzik a festést? Változik-e az álarc vagy a maszk az előadás folyamán 
(leveszik, cserélik, letörlik)? 
Van-e olyan szám, amely ismétlődik (három fiú, három próba, hét próba, 
hétpecsétes titok stb.)? 
Megszólal-e zene az előadásban? Ha igen, mikor? Milyen egyéb hanghatá-
sok (zörejek, zajok) fordulnak még elő? 

Énekelnek-e az előadásban? Kik énekelnek és hogyan (egyedül vagy cso-
portosan)? 
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NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• az előadások történetmesélését, 
• a legalapvetőbb színházi alkotóelemeket, 
• az alkotóelemek és az előadásban megismert mese, történet kapcsoló-

dási pontjait, 
• az alkotóelem alapvető jellegzetességeit (variáció, ismétlés). 

Fejlessze a tanuló színházi élményeinek megfogalmazási képességét. 

Ösztönözze a tanulót 
• irodalmi művekkel való megismerkedésre, 
• a színházi előadás tudatos megfigyelésére. 

Követelmények  
A tanuló ismerje 

• a látott előadások meséjét, történetét, 
• a jellem, sors és színházi alkotóelem fogalmát, 
• a színházi alkotóelem alapvető sajátosságait (variálható, ismételhető). 

Legyen képes 
• az előadások meséjének, történetének felidézésére, 
• az előadások lényeges mozzanatainak felelevenítésére, 
• a megismert mese, történet és egyéb alkotóelemek kapcsolódási pont-

jainak felismerésére, 
• a legalapvetőbb színházi alkotóelemek felismerésére és megkülönböz-

tetésére, 
• ugyanazon alkotóelem variációinak, ismétlődésének érzékelésére, 
• arra, hogy saját szavaival olvasmányélményének és színházi élményé-

nek különbözőségéről beszéljen. 
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Tananyag 
Az élményanyag mozzanatainak összekötése, a történetmesélés és a történet-
alkotás a színpadon. A színház alkotóelemeinek alapvető sajátosságai.  

1. Az előző évben tanultakhoz kapcsolás: „Színházi mindentár” készítése az 
előző év végi nyilvános bemutató és a látott előadások alapján. Emlékezetes 
pillanatok, hangok, színek, érzések és magatartásformák, szereplők, helyszí-
nek, tárgyak, dalok, táncok, mozdulatok stb. összegyűjtése (pl.: sötétség, 
unalom, csúnyaság, kolbászkerítés, átváltozás, felekirályság, megfiatalodás, 
repülés, álomvilág, sárkány, zörejek, ruhák és táncok). 

2. Színházlátogatás: történetet bemutató diákszínjátszó produkciók, zenés 
vagy bábszínházi előadások, amelyek közül az egyik olyan előadás, amely-
nek történetét a tanulók már előzőleg megismerték és feldolgozták. Ennek 
célja, hogy előzetes és színházi élményeik különbözőségét megtapasztalják. 
3. Beszélgetések a látott előadásokról. 

Tartalom 
Az alkotóelemek számbavétele. Milyen elemekből áll az előadás? 
A történetmesélés és az alkotóelemek összefüggései. Hogyan lesz egy törté-
netből előadás? 
A színházi alkotóelemek variációi, ismétlődései, sokfélesége. 

Kérdéskörök 

A történet 
Milyen történetet mesél el az előadás? 

Szereplők, figurák 
A jellem fogalma. Hősök, főszereplő és csoport: tulajdonságok, célok, szán-
dékok, magatartásformák. Mit akar elérni a szereplő? Hogyan, milyen alko-
tóelem segítségével lesz mindez hangsúlyos? 
A sors fogalma. Mi történik a szereplőkkel? 

Viszonyok 
Milyen a szereplők kapcsolatrendszere? Ki kivel van, ki ki ellen? Változik-e 
ez? Hogyan jellemzi a főszereplőt a többi szereplő (fél tőle, segíti stb.)? Ho-
gyan derül ki ez a viszony (gesztusokkal, hanghordozással, testtartással stb.)? 
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Az előadás témája 
Mi az a probléma, amelyből az előadásban ábrázolt történet kibontakozik? 
Hogyan irányítja figyelmünket erre az előadás? Milyen hallható és látható 
mozzanatok ezek (egy szín, a szavak, egy mozdulat, tárgy, ismétlődések 
stb.)?  

A történet fontos mozzanatai 
Melyek az előadás emlékezetes jelenetei? Van-e olyan jelenet, amely az 
egész előadást meghatározza, uralja? A történet fontos mozzanatait (kiindu-
lópont, fordulópont, megoldás) mely alkotóelemek teszik hangsúlyossá? Ho-
gyan lesz mindez hangsúlyos (van-e többször visszatérő vagy állandóan jelen 
lévő helyszín, mozdulat, zene, szín, tárgy stb.)? Megváltozna-e a történet és 
hogyan, ha a színpadi megvalósulása más lenne (bizonyos alkotóelemek el-
hagyása, beemelése stb.)? 

Tárgyak, kellékek 
Történik-e csere vagy átadás, átvétel, levetkőzés, felöltözés, maszk letörlése 
stb.? Hol történik mindez: színpadon vagy azon kívül? Összefüggenek-e a 
cserék és változások, és ha igen, milyen módon (magatartás megváltozása 
egy ruhacserét követően stb.)? 

Az előadás alkotóelemei 
Alapvető alkotóelemek számbavétele, mely alkotóelemek tartoznak szorosan 
össze az előadásban (színész és jelmez, színész és mozgás, jelmez és színek, 
tér és helyszínek stb.)? Miként kapcsolódnak egyes alkotóelemek az elmesélt 
történethez (pl.: a hős veszélybe kerülése esetén sejtelmes, nyugtalanító zene 
szólal meg)? Van-e az előadásban zene, tánc, ének? Mi nincs az előadásban? 
Okoz-e hiányérzetet? 

Az előadás hangulata 
Milyen az előadás hangulata? Változik-e és miként? Lehet-e egy alkotó-
elemhez kötni az előadás hangulatát? Elképzelhető-e más hangulatban az 
előadás vagy egy-egy jelenete? Mely alkotóelemeket lehetne kihagyni vagy 
máshogyan alkalmazni? 

Az előadás hatása 
Milyen érzéseket (megnyugvást, felháborodást, szomorúságot, megkönnyeb-
bülést stb.) váltott ki a tanulókból az előadás? Maradtak-e megválaszolatlan 
kérdéseik? Tudják-e a hatást egy-egy mozzanathoz, alkotóelemhez kötni?  
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Összehasonlítás 
A saját, előzetes elképzelés és a látottak összehasonlítása, különbözőségek 
számbavétele. 
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ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval: 

• a színpadi világ- és kontextusteremtés alapvető jellegzetességeit, 
• a színpadi hatáskeltés alapvető módozatait, 
• az előadás cselekményének és az előadás alapanyagául szolgáló törté-

netnek a különbségét, 
• a színpadi motívumteremtés alapvető példáit és szabályait, 
• a szimbolikus és metaforikus kifejezésmódot. 

Fejlessze a tanuló 
• megfigyelőképességét, 
• esztétikai érzékenységét, 
• lényeglátását, 
• szimbolikus, metaforikus látásmódját, 
• önkifejezését. 

Ösztönözze a tanulót 
• nyitottságra, 
• összefüggések meglátására a saját és az őt körülvevő világ között. 

Követelmények  
A tanuló ismerje 

• a színpadi világ- és kontextusteremtés alapvető jellegzetességeit, 
• a színpadi hatáskeltés alapvető módozatait, 
• a színpadi motívumteremtés alapvető példáit, szabályait, 
• a szimbólum, a metafora, a cselekmény és a történet fogalmát. 

Legyen képes 
• a különböző alkotóelemek együttes megfigyelésére, 
• az alkotóelemek egymásra hatásának alapvető módozatainak (variáció, 

ismétlődés) felismerésére, 
• a látott előadás témájának, anyagának és motívumainak felismeré- 

sére, 
• megfigyeléseinek, véleményének, tapasztalatainak megfogalmazására, 

leírására. 
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Tananyag 
Megfigyelés: a színház teremtő funkciója, a vizualitás. Az élmények és ösz-
szefüggések tudatosítása, az ismeretek elmélyítése. Az előadás egy-egy alko-
tóelemének körbejárása. Az alkotóelemek mobilitása, a jelentés változásai. 

1. Az előző évben tanultakhoz kapcsolás: az év végi életjáték felidézése, 
pl.: mi történik a szereplőkkel tíz év múlva; az életjáték variációja – történet-
írás megadott szemponttal, pl.: új szereplő közbelépése.  

2. Színházlátogatás: pantomim, zenés, illetve tánc- és mozgásszínházi elő-
adások, azaz nem prózai előadások. Az első előadás általuk ismert (főtárgy-
hoz kapcsolódóan mitológiai) mitológiai történetet feldolgozó előadás, így 
maga a történet megismerése nem terheli le a tanulókat és a színházi kifeje-
zésmódra, az alkotóelemek kapcsolatrendszerére, együttes hatására terelhet-
jük figyelmüket. (A mitológiai történetről, pl.: görög, ázsiai, indián kultúrá-
ból – eddigi ismereteire alapozott – előzetes témafeldolgozó-óra csak akkor 
szükséges, ha az előadásban feldolgozott történet ismeretlen a tanulók szá-
mára.) A második – általuk ismeretlen mitológiai történetet feldolgozó – elő-
adást előzetes témaismeret nélkül nézik. 

3. Beszélgetések a látott előadásokról. 

Tartalom 
Színházi világok: színpadi világ- és kontextusteremtés. 
Hogyan kap jelentést egy-egy mozzanat, alkotóelem a színpadon? 
Mi befolyásolja a jelentésalkotást? Mitől függ a jelentés a színpadon? 
A színpadon kibontakozó világ szabályai: összefüggések, az alkotóelemek 
kapcsolatrendszere, a hatáskeltés, a vizualitás. 
A motívumteremtés: ismétlés a színpadon.  

Kérdéskörök 

A tér 
Hogyan alkalmazkodik a díszlet a térhez? Milyen az előadás díszletvilága 
(épített, stilizált)? Hogyan kapcsolódik ez az előadás egészéhez és más alko-
tóelemekhez? Az épített díszlet milyen kort, környezetet teremt? A stilizált 
díszlet mit jelez és mit nem? Milyen a díszlet stílusa? Hogyan ábrázolja a 
díszlet a valós és fiktív helyszíneket? Berendezési tárgyak a díszletben: mi-
kor szükséges és mikor elegendő jelezni? Milyen más alkotóelemekkel áll-
nak összefüggésben? Hogyan és mikor változik a díszlet és a berendezés? 
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A fény 
Hogyan irányítja, vezeti a figyelmet? Milyen hangulatot teremt? Mi a felada-
ta az előadásban (térkijelölés, hangulatteremtés, kiemelés, elrejtés, helyszín-
változás jelzése stb.)? 

A hang 
Milyen hangulatot kelt a zene az előadásban (az élő zene és gépi zene külön-
bözősége)? Milyen zaj, zörej hallható és mi a szerepük az előadásban? Van-e 
ismétlődő hanghatás és mit jelez (pl.: visszaidézi-e emlékeztetőül az előadás 
egy-egy pillanatát)? Hogyan kapcsolódik a zene más alkotóelemekhez (szí-
nészi játék, díszlet, jelmez stb.)?  

A jelmezek 
Mit fejeznek ki az egyes szereplők jelmezei (tulajdonságot, társadalmi hova-
tartozást, magatartásformát stb.)? Mit tudunk meg a jelmezek segítségével a 
szereplőről, azaz hogyan jellemzi a szereplőt jelmeze? Van-e a jelmeznek 
olyan eleme, része (színe, formája, mérete stb.), amely emlékezetes maradt 
és miért? Mai stílusú, kosztümös vagy valamely információt jelzésszerűen 
hordozó jelmezek jelennek meg a színpadon? Mi változna a jelmez stílusá-
nak megváltoztatása esetén? Mennyire egységesek a jelmezek? Ha nem 
azok, mi a jelentősége a különbözőségnek? Mely alkotóelemekkel áll össz-
hangban a jelmezek stílusa? 

A kellékek 
Az előforduló tárgyak mit árulnak el az előadásról? Hogyan jellemzi a tárgy 
a szereplőt, aki használja azt? Hogyan jellemzi a tárgy azokat, akik ugyanazt 
a tárgyat használják (átadják stb.)? Mit jelent, ha több hasonló vagy ugyan-
olyan tárgyat használ az előadás? Mi történik a kellékkel az előadásban? Vál-
tozik-e a tárgy funkciója és miként? Mit jelez az, ha hiányzik egy kellék az 
előadásból? 

Az előadás ritmusa 
Minek van ritmusa az előadásban (beszédtempó, jelenetek váltakozása, egy 
jelenten belüli ritmus érzékelése stb.)? Milyennek érzékelhető az előadás 
egészének ritmusa? Hogyan és mikor gyorsul, lassul az előadás? Hogyan ta-
golódik időben az előadás (jelenetek tempója, egymásutánisága)? Milyen ha-
tást képes kiváltani a ritmus (nevetséges, félelmetes stb.)? 

A színek  
Motívumteremtés színekkel (minden alkotóelemre vetítve): a használt és a 
nem használt színek alkotnak-e rendszert, teremtenek-e kapcsolatot az alko-
tóelemek között? Kizárólagos színhasználat: van-e olyan szín, amely egyet-
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len mozzanathoz, alkotóelemhez, figurához stb. köthető? Mit jelez ez a ki-
emelés?  

A színpadi hatás 
Harmónia és diszharmónia keltése; azonos és más hatás keltése különböző 
alkotóelemekkel (szereplő nagy térben és kicsiben, sötétben sokan vagy 
egyedül; sejtelmesség zene és fény alkalmazásával stb.); a stílusegység hatá-
sa (alkotóelemek összhangja, egységessége). Miként teremtődnek meg a kü-
lönböző hangulatok? Hogyan változnak, hogyan változtatja meg a hangulatot 
egy alkotóelem? Milyen hangulatot vált ki az előadás tempója és a tempóvál-
tozások? 

A történet 
Van-e elmesélhető történet? Hogyan bontakozik ki az alkotóelemek együttes 
működésében az előadás témája, anyaga és miként kapcsolódnak (kiemelés, 
elrejtés stb.) az alkotóelemek ehhez? Hogyan befolyásolják a téma, az anyag, 
a történet kibontakozását? Miként lehetne megváltoztatni egy-egy alkotó-
elemmel a történetet vagy kimenetelét? A cselekmény (a színpadon látott-
hallott eseménysor) és a történet (ami történik az alakokkal) különbsége.  

A jellemalkotás 
Egy választott figura jellemzése az alkotóelemek (megszólalás, mozgás, 
gesztus, jelmez, az őt körülvevő tér és díszlet, a fény, a hang, a kellékek és 
színek, viszonya a többi szereplőhöz, akarata, tettei, sorsa stb.) számbavéte-
lével. 

Az előadás hatása 
A közönség és a tanuló reakciói. Milyen nézői reakciókra emlékeznek a ta-
nulók? Milyen érzéseket váltott ki a tanulóból az előadás? Maradtak-e meg-
válaszolatlan kérdéseik? Tudják-e a kiváltott hatást egy-egy mozzanathoz, 
alkotóelemhez kötni?  

Fogalmak: szimbólum, metafora.  
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HATODIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• az előadás létrejöttének folyamatát (olvasó-, rendelkező-, rész- és fő-
próba), legfontosabb színházi mesterségeket, az előadás közreműködő-
it, 

• az előadás alkotóelemeinek összefüggésrendszerét. 
Fejlessze a tanuló 

• lényeglátását, 
• elemzőkészségét, 
• megfogalmazási készségét. 

Ösztönözze a tanulót a látott előadások megbeszélésére. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• a színházi alkotóelemek összefüggésrendszerét, 
• a színházi előadás létrejöttének folyamatát, alapvető állomásait (olva-

só-, rendelkező-, rész- és főpróba), 
• a színházi előadás legfontosabb közreműködőit: díszlettervező, drama-

turg, hangtechnikus, jelmeztervező, kellékes, világosító, zeneszerző és 
rendező. 

Legyen képes 
• a látott előadás cselekményének megfogalmazására tíz mondatban, 
• egy látott előadásban legalább két tetszőleges alkotóelem kapcsolat-

rendszerének részletes elemzésére. 

Tananyag 
Az alkotói folyamat, a színházi előadás létrejötte.  

1. Az előző évben tanultakhoz kapcsolás: saját színpadi produkcióik, a látott 
előadások és a társművészetek (zene, festészet, média, szobrászat stb.) társí-
tása. 



 

 138 

2. Színházlátogatás: rögzített improvizációval készült előadások, valamint a 
szakmákkal való megismerkedéshez látogatás a színház különböző műhelye-
ibe. 

3. Beszélgetések a látott és az előző években általuk előadott előadásokról. 

Tartalom 
Az alkotás folyamata. 
Az ötlettől a bemutatóig, a szándéktól a nézői reakcióig. 
Milyen alkotóelemekből épüljön az előadás? 
Hogyan állnak össze a részek egésszé? A koherencia. 
Egy-egy alkotóelem részletező vizsgálata, elemzése. 

Kérdéskörök 

A tér 
A színházi terek: a színpad és a nézőtér fogalma; a színpad és nézőtér nagy-
ság, alakja, egymáshoz való viszonyuk. 
A sokféleséggel való megismerkedés: dobozszínpadon–bent és kint, aréna–
cirkusz, pást–kifutó, emeletes terek. 
A nézőpontokkal való megismerkedés játékos formában. 
Mit befolyásol, mit határol be a tér? Mely alkotóelemekkel (játék módja, 
mozgás, díszlet, fény stb.) milyen kapcsolata van? Mit és hogyan látok, érzé-
kelek a különböző színpadformák esetében? 
Térszervezés: a tér és a mozgás, a tér és a világítás, a díszlet és a tér kapcso-
lata, az elrejtés és megmutatás stb.  

Az idő 
A színházművészet jelenidejűsége (átélni, elmesélni, felidézni különbözősége). 
A cselekményidő: az előadásban feldolgozott történet ideje. 
A játékidő: az előadás ideje, a sűrítés, az előadás ritmusa. 
Az időmúlás érzékeltetése: hogyan érzékeljük a színpadi idő múlását? Hon-
nan tudjuk, hogy telik vagy épp áll az idő az előadásban (közjáték, sötét, 
függöny, mozgás, beszédtempó stb.)? 

A színházi szakmák 
Ki mit csinál a színházban? Milyen munkafázisok vannak? Hogyan működ-
nek együtt a szakemberek (díszlettervező, dramaturg, hangtechnikus, jelmez-
tervező, kellékes, világosító, zeneszerző, rendező)?  
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A dramaturg munkája 
A történet és a színjátékszöveg, a csend és a hangzás, a kontraszt, a feszült-
ség, a fokozás stb. a csoport által bemutatott produkciók tükrében. 

A rendező munkája 
Az elképzelés, a színpadra állítás fázisai (olvasó-, rendelkező-, rész- és fő-
próba), a rendezőpéldány stb. 

Előadás-elemzés  
Egy látott előadás tetszőleges alkotóelemének elemzése szóban és/vagy írás-
ban. 
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HETEDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a szabadtéri színpadtípusokat, 
• a kollektív játék jellegzetességeit, 
• a tánc- és mozgásszínházi előadások műfaji sajátosságait, 
• a túlzó, tipizáló játék sajátosságait, azokat a stílusirányzatokat, műfajo-

kat, amelyekre jellemző alkalmazása. 

Fejlessze a tanuló 
• megfigyelőképességét, 
• elemzőkészségét. 

Ösztönözze a tanulót jelentős magyar színművészek, alkotók megismerésére. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• a görög, a reneszánsz, a barokk színpadformákat és 20. századi to-
vábbélésüket, azok jellegzetességeit, 

• a kollektív játék jellegzetességeit, 
• a tánc- és mozgásszínházi előadások műfaji sajátosságait, 
• A túlzó, tipizáló játék sajátosságait, azokat a stílusirányzatokat, műfa-

jokat, amelyekre jellemző alkalmazása. 

Legyen képes 
• a színészi kifejezésmód, a szerep és egyéniség összefüggéseinek felis-

merésére, 
• a színészi játékkal kifejezett érzések azonosítására, 
• a látott tánc- és/vagy mozgásszínházi előadás által megfogalmazott tör-

ténet vagy emberi történés azonosítására, 
• egy jelenet részletes elemzésére. 
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Tananyag 
Érzelmek, gondolatok kifejezése a színészi alkotótevékenységben.  

1. Az előző évben tanultakhoz kapcsolás: az alapfokú tanulmányok áttekinté-
se, az elkészült előadások értékelése, összehasonlítása. 

2. Színházlátogatás: önálló est vagy monodráma; szabadtéri előadás; tánc- 
és/vagy mozgásszínházi előadás; commedia dell’arte, rögzített improvizáció-
val készült előadások. 

3. Beszélgetések a látott előadásokról. 

Kérdéskörök 
A színész alkata, személyisége (monodráma, önálló est alapján) 
A színész személyisége és a szerep, a színészi energia, színészegyéniségek a 
magyar színház történetében. 
A szabadtéri színjátszás kultúrája (videofelvétel és előadás alapján) 
Görögök, középkor, angol reneszánsz, spanyol barokk és a 20. század eleji 
avantgárd (Piscator, Reinhardt stb.) színpadtípusai és a hagyományok to-
vábbélése a jelenkori színházművészetben stb. 
A rituális játék, a tánc- és mozgásszínház (videofelvétel és előadás alap-
ján) 
Hagyományok, a szertartás eszközei, a szereplők feladata, a megjelenítési 
mód (Paál István, Arvisura, Grotowski stb.); a történetmesélés lehetőségei, a 
test felépítése, lehetőségek a karakterépítéshez, a csoport és az egyéni mun-
ka, akrobatikus elemek a színpadon, jelmez, zene, ritmus és díszlet szerepe 
stb. 
A túlzó, tipizáló színészi kifejezőeszközök (videofelvétel és/vagy előadás 
alapján) 
A típus, a túlzás fogalma, jellegzetességek, stílusok, műfajok; a kollektív já-
ték, a commedia dell’arte, a 20. század eleji színházi expresszionizmus, 
Mejerhold stb.  

Előadás-elemzés 
Az előadás egy központi jelenetének elemzése. 
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NYOLCADIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a tragédia, a komédia műfaji sajátosságait, 
• a realista ábrázolásmódot, 
• a dramatizálás alapvető kérdésköreit, 
• a dobozszínpad történetét. 

Fejlessze a tanuló 
• előadásszövegből kiinduló elemzőkészségét, 
• stíluselemző-készségét. 

Ösztönözze a tanulót a világirodalom klasszikus drámáival való megismer-
kedésre. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• a tragédia, a komédia, a helyzet- és jellemkomikum fogalmát, 
• a realista ábrázolásmód jellegzetességeit, 
• a dramatizálás alapvető kérdésköreit, 
• a dobozszínpad kialakulását és változásait. 

Legyen képes 
• a komédia és tragédia jellegzetességeinek azonosítására, 
• a realista előadásmód kifejezőeszközeinek azonosítására, 
• szövegközpontú előadás-elemzésre, 
• az előadás cselekményének megfogalmazására öt mondatban, 
• alakelemzésre. 

Tananyag 
A hazai színházi hagyományok és konvenciórendszerek. A műnemek kap-
csolata. 

1. Az előző évben tanultakhoz kapcsolás: az előző év végi előadás elemzése 
színészi játékmód szerint. 
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2. Színházlátogatás: görög tragédiaírók, Shakespeare, Molière drámáinak 
színházi előadása; egy realista előadás; a közösségi színjátszás, az ensemble-
játék bemutatására alkalmas előadás; lírai vagy epikus mű színpadi előadása.  

3. Beszélgetések a látott előadásokról. 

Kérdéskörök 

A tragédia, a komédia, a jellem- és a helyzetkomikum színházi előadá-
sokban (videofelvétel és/vagy előadás alapján) 
Hős és világa, értékek ütközése, viszonyok, fordulatok stb.; humor és komi-
kum, a humoros hatás, az ízlés, a színészi játék és a jellemformálás jellegze-
tességei, a történet és az előadás befejezése; ötletesség stb. 

Realizmus a színházban (videofelvétel és előadás alapján) 
Színészközpontúság, a valóság hiteles illúziójának felkeltése és eszközei, 
természethűség, a színészi átélés, a természetes beszéd és mozgás, a díszlet, 
az aktualizálás és korhűség kérdése stb. 

A dramatizálás problémái (videofelvétel és/vagy előadás alapján) 
Az alapanyag és színjátékszöveg, alakok, jellemek, viszonyok, történet, hely-
szín, gondolatiság; a cselekmény, a szereplők, a színpadi tér, a feszültség kel-
tése és feloldása, a jelenetek sora és felépítése, a fokozás, a ritmika, a hatás-
keltés eszközei, a gondolatok adaptálása és rendezői koncepció stb.  

A hagyományos színpad története (videofelvétel és/vagy előadás alapján) 
A dobozszínpad kialakulása és változása (francia klasszicizmus, a szimultán-
színpad átalakulása, barokk színpadtechnika stb.). 

Előadás-elemzés 
Az előadás egy központi alakjának elemzése és a szövegközpontú, dramatur-
giai megközelítésű előadás-elemzés. 
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KILENCEDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a színházi műsorpolitika alapvető szempontjait, 
• jelentős határon túli magyar színházi társulatok munkáját, 
• a zenés műfajú színházi előadások jellegzetességeit, 
• a mai diákszínjátszás és a 17–18. századi iskolai színjáték összefüggé-

seit. 

Fejlessze a tanuló rendszerező képességét. 
Ösztönözze a tanulót a magyar klasszikus drámákkal való megismerkedésre. 

Követelmények 
A tanuló ismerje 

• egy határon túli magyar társulat történetét, 
• az opera, az operett és a musical műfaji sajátosságait, 
• a mai diákszínjátszás és a 17–18. századi iskolai színjáték összefüggé-

seit. 

Legyen képes 
• a zenés műfajok azonosítására, 
• az előadás egy alkotóelemének rendszerező, elemző bemutatására. 

Tananyag 
Műfajok, stílusok és a színházi divat  

1. Az előző évben tanultakhoz kapcsolás: az előző év végi előadás a szöveg-
központú, dramaturgiai megközelítésű előadás-elemzése. 

2. Színházlátogatás: magyar klasszikusok (Molnár Ferenc, Csiky Gergely, 
Bródy János, Szép Ernő, Szomory Dezső stb.) színházi előadása; határon túli 
magyar nyelvű színházi előadás (Kolozsvár, Marosvásárhely, Szabadka stb.); 
egy adott társulatnak írt színjátékszövegre épülő színházi előadás, pl.: Kréta-
kör, Pinter-előadások; egy zenés műfajú színházi előadás. 
3. Beszélgetések a látott előadásokról. 
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Kérdéskörök 
A magyar klasszikusok és a mai színház (videofelvétel és előadás alapján) 
Műsorpolitika és a magyar dráma; kanonizálás a színházban stb. 
A határon túli magyar nyelvű színházi kultúra (videofelvétel és előadás 
alapján) 
Stílusok, színészi és rendezői eszköztár, hagyományok, jellegzetességek; 
összehasonlítás stb. 
A zenés műfajok (videofelvétel és előadás alapján) 
Az opera, a musical és az operett műfaji sajátosságai.  

A mai diákszínjátszás kultúrája (videofelvétel és/vagy előadás alapján) 
Napjaink diákszínjátszása és a 17–18. századi magyar iskolai színjáték.  

Előadás-elemzés 
Az előadás egy alkotóelemének – jelrendszerének – elemzése.  



 

 146 

TIZEDIK ÉVFOLYAM 

Feladatok 
Ismertesse meg a tanulóval 

• a stilizált ábrázolásmódot, 
• a groteszk hatás és abszurd színház jellegzetességeit, 
• a vizuális színház sajátosságait, 
• a színház belső felépítését, 
• a magyar színházi struktúra sajátosságait. 

Fejlessze a tanuló 
• képi látásmódját, 
• stílusérzékét. 

Ösztönözze a tanulót a kortárs magyar drámákkal való megismerkedésre. 

Követelmények a tizedik évfolyam elvégzését követően 
A tanuló ismerje 

• a stilizált előadásmód jellegzetességeit, 
• a színház belső felépítését, 
• a magyar színházi struktúra sajátosságait, 
• a vizuális színház alapvető jellegzetességeit, 
• a stilizáció, a groteszk hatás, az abszurd színház fogalmát. 

Legyen képes 
• a vizuális színház eszközeinek azonosítására, 
• a stilizáció és a groteszk hatás eszközeinek azonosítására, 
• a látott előadás elemzésekor összefüggések, konzekvenciák meglátásá-

ra és megfogalmazására, 
• egy előadás komplex elemzésére. 

Tananyag 
A színház funkciója. A színház komplexitása.  

1. Az előző évben tanultakhoz kapcsolás: az előző év végi előadás stílus-
elemzése. 

2. Színházlátogatás: kortárs magyar drámák színházi előadásai (Garaczi 
László, Egressy Zoltán, Kárpáti Péter, Parti Nagy Lajos, Háy János, Tasnádi 
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István stb.; a stilizáció tanulmányozása ~ gyermekszínházi és/vagy bábszín-
házi előadás; kísérletező színházi műhely előadása.  

3. Beszélgetések a látott előadásokról. 

A kortárs dráma és a mai színház (videofelvétel és előadás alapján) 
Műsorpolitika és a magyar kortárs dráma. 
Stilizáció a színházban (videofelvétel és előadás alapján) 
A szimbolikus ábrázolásmód jellegzetességei (eszközök, hatás stb.). 

A groteszk hatás és az abszurd színház (videofelvétel és előadás alapján) 
A szélsőségesség, a hiánydramaturgia, a túlzsúfoltság, a szürrealista és fan-
tasztikus elemek, az összefüggés-nélküliség, az akusztikus eszközök, a hu-
mor stb. 

A képiség színháza (videofelvétel és előadás alapján) 
A vizuális színház (a színpadi kép, a képek kapcsolatrendszere, feladata, kép 
és tér kapcsolata, jelrendszerek és a képteremtés – színek, formák stb., a vi-
zuális hatás, a technika stb.), újdonságok és kísérletek stb. 

A mai magyar színházi paletta 
A színház mint üzem (a színházi hierarchia, szakmák, a társulat, közönség-
szervezés stb.) és a színházi struktúra (a profi és az amatőr színház – előnyök 
és hátrányok, a befogadó színház és a társulatrendszer, a „szabadúszás”, a fi-
nanszírozás stb.). 

A színház funkciója  
A színház társadalmi funkciója; az előadások visszhangja (kritikaírás, bukás 
stb.). 

Előadás-elemzés 
Az előadás komplex elemzése (jelrendszerek koherenciája). 



 

 148 

AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉD-
LETEK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 
A taneszközök kiválasztása a szaktanárok javaslata alapján történik.  

A tankönyvválasztás a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével a 
szaktanár joga. A választásnál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

• tartalma feleljen meg az iskola helyi tantervének; 
• korszerű ismereteket közvetítsen; 
• didaktikai módszerei feleljenek meg – a pedagógiai programban meg-

határozott – az iskolában folyó nevelés-oktatás alapelveinek, céljainak, 
feladatainak, eszközeinek, eljárásainak; 

• segítse a tanulást, motiváljon; 
• nyelvezete az adott korosztálynak megfelelő legyen; 
• szerkezete legyen világos, érthető; 
• esztétikus, igényes legyen; 
• az ára legyen kedvező. 

Az iskola biztosítja a kiválasztott tankönyvek könyvtári hozzáférhetőségét is. 
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AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI 

Felvétel az iskola évfolyamaira 
Az iskola 1. előképző és 1. alapfokú évfolyamára jelentkezés életkori felté-
telei: 

• az előképző 1. évfolyamára azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a je-
lentkezés évében töltik be 6. vagy 7. életévüket; 

• az alapfok 1. évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik a jelentkezés 
évében töltik be 8. vagy 9. életévüket. 

Az iskolába jelentkezőt bizottság hallgatja meg, amely javaslatot készít a ta-
nuló csoportbesorolásáról. 

Ha a tanuló az iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési 
lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alap-
ján dönt az iskola helyi tantervében az adott évfolyamra meghatározott köve-
telmények figyelembevételével, majd javaslatot készít az igazgatónak a tanu-
ló évfolyam- és csoportbesorolását illetően. 

A meghallgatás és a különbözeti vizsga feladatait tanévenként a bizottság 
tagjai állítják össze a következő típusok szerint: 

• beszédgyakorlatok (koncentráció, hangzás, ritmus, artikuláció figye-
lembevételével) egyénileg és csoportosan; 

• mozgásgyakorlatok (térhasználat, mozgásritmus, karaktermozgások, 
mozgáskoordináció lehetőségeinek figyelembevételével) egyénileg és 
csoportosan; 

• improvizációs gyakorlatok téma, szerep vagy tárgyak megadásával 
(csak magasabb évfolyamra jelentkezők esetében). 

A tanulók felvételéről az igazgató dönt.  

Ha a tanuló más alapfokú művészetoktatási intézményből kéri átvételét, ak-
kor bizonyítványába bejegyzett elvégzett évfolyamai alapján soroljuk be a 
megfelelő évfolyamba, illetve csoportba. Ha a kötelezően, illetve a szabadon 
választott tantárgya módosul, a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie az 
iskola helyi tantervében az adott évfolyamokra meghatározott követelmé-
nyek alapján. 



 

 150 

A magasabb évfolyamra lépés feltételei 
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanul-
mányi követelményeket sikeresen teljesítette. 

Ha tanév végén a tanuló teljesítményére – legfeljebb két tantárgyból – elégte-
len osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Ha elégtelen osztályzatainak 
száma meghaladja a kettőt, a tanuló az évfolyam megismétlésével folytathat-
ja tanulmányait. 

A tanuló kérelmezheti, hogy több évfolyam tanulmányi követelményének 
egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget osztályozó 
vizsga letételével.  

Az iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamra az léphet, aki  
– a jogszabályban meghatározottak szerint szervezett – művészeti alapvizs-
gát tett.  

Az iskola magasabb évfolyamára lépés egyik alapfeltétele a foglalkozások 
rendszeres látogatása, hiszen ezeken olyan gyakorlati tevékenység folyik, 
melyek nem iskolai körülmények között nehezen biztosíthatók. Ha a tanuló-
nak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása a tanítási órák 
egyharmadát meghaladja, a tanuló nem osztályozható, kivéve, ha a nevelő-
testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A tanulók mulasztásai-
nak igazolásával kapcsolatos szabályozásokat az iskola szervezeti és műkö-
dési szabályzata és házirendje tartalmazza.  

Egyéb esetekben az idevonatkozó hatályos jogszabályok a meghatározók. 
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AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉ-
RÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI  

A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 
A követelményeket „Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak szak-
irányú feladatai, követelményei, az előírt tananyag” című rész tartalmazza 
minden egyes tantárgyra vonatkozóan. 

A beszámoltatás formái 
1. Évközi beszámoltatás  

• Gyakorlati feladat végrehajtása önállóan vagy tanári irányítással 
• Szóbeli felelet 
• Írásbeli felelet 

2. Év végi beszámoltatás (vizsga)  
• Nyilvános bemutató  

- színpadi produkció (előadás és/vagy jelenet, jelenetek) 
vagy 

- csoportos gyakorlatsor 
vagy 

- bemutató óra (tanári irányítással végrehajtott feladatok) 
• Gyakorlati feladat végrehajtása (önálló munka; pl.: gyűjtőmunkák, 

gyakorlatsor összeállítása, levezetése stb.) 
• Szóbeli vizsga (pl.: előadás-elemzés) 
• Írásbeli vizsga (pl.: teszt, esszé) 

3. Művészeti alapvizsga és művészeti záróvizsga 

A beszámoltatási formák alkalmazásának szabályai 
a) Az év végi beszámoltatás (vizsga) 

• az előképző évfolyamain nem kötelező, 
• az 1–10. alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanult valamennyi 

tantárgyból kötelező: 
- gyakorlati tantárgyakból a nyilvános bemutató kötelező, 
- 9. és 10. évfolyamon a főtárgy követelményei alapján kötelező 

előadás bemutatása, 
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- a szaktanárok választása alapján lehetőség van a kombinált be-
számoltatásra: több tantárgyból összevontan számolnak be a ta-
nulók a tanév anyagából (pl. a színpadi előadást úgy kell összeál-
lítani, hogy abból mérhető legyen a színjáték, a mozgásgyakorla-
tok, illetve a beszédgyakorlatok tantárgy adott évre előírt köve-
telményeinek teljesítése is). 

b) Év közben a beszámoltatás rendszeres (legalább három alkalom). 
c) Művészeti alapvizsga az utolsó alapfokú évfolyamra előírt követelmények 
teljesítését követően tehető. 
d) Művészeti záróvizsga az utolsó továbbképző évfolyamra előírt követel-
mények teljesítését követően tehető. 
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A TANULÓ SZORGALMA ÉS TELJESÍTMÉNYE ÉRTÉKELÉSÉ-
NEK, MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁI 

A TANULÓ TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE 
A tanulók értékelésének alapja a folyamatos teljesítmény, figyelembe véve a 
tanuló fejlődési ütemét. 

Az előképző 1–2. évfolyamán 
A tanulók évközi értékelése kifejtett szöveges (szóbeli, esetenként írásos) 
formában történik.  

A tanulók félévi és év végi teljesítményének minősítésére a közoktatási tör-
vény 70. §-ának (3) bekezdésének felhatalmazása alapján iskolánk háromfo-
kozatú szöveges minősítési formát alakított ki: 

jól megfelelt; 
megfelelt; 
nem felelt meg. 

Jól megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra elő-
írt tantárgyi követelményeket kiemelkedően teljesítette. 

Megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt 
tantárgyi minimumkövetelményeket teljesítette. 

Nem felelt meg annak a tanulónak a teljesítménye, aki a tantárgy adott évfo-
lyamra előírt minimumkövetelményeit nem teljesítette. 

A félévi és a tanév végi minősítést kifejtett szöveges szóbeli értékelés kíséri. 

Az 1–10. évfolyamon  
Tanév közben a tanuló teljesítményét minden tantárgyból a tanár rendszere-
sen – félévente legalább három – érdemjeggyel értékeli. Az érdemjeggyel 
történő értékelés mellett a tanár a tanév során folyamatosan alkalmazza a ki-
fejtett szóbeli, esetenként írásbeli értékelési formát is. 
Egy tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a 
tanár egy érdemjeggyel értékeli.  

Több tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét 
a tanár(ok) tantárgyanként külön érdemjeggyel értékeli(k).   



 

 154 

Félévkor és év végén a tanuló teljesítményét a tanár osztályzattal minősíti.  
A félévi osztályzatokat az év közben szerzett érdemjegyek alapján, az év vé-
gi osztályzatokat az évközi érdemjegyek és a vizsga érdemjegye(i) alapján 
kell megállapítani.  

Az egyes tanulók osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten átte-
kinti, és az osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépésé-
ről.  

A tanuló teljesítményének értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemje-
gyek és osztályzatok [a közoktatási törvény 70. §-ának (2) bekezdése alap-
ján]:  

jeles (5); 
jó (4); 
közepes (3); 
elégséges (2); 
elégtelen (1). 

A félévi és az év végi osztályzattal történő minősítést kifejtett szóbeli értéke-
lés kíséri. 

Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, 
törzslap, bizonyítványkönyv. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben az egyéb, idevonatkozó jogszabályok a 
meghatározók. 
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A SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE 
A szorgalom értékelése a tanuló foglalkozásokon való aktivitása, feladatvég-
zésének pontossága, kötelességtudata, képességeihez mért teljesítményének 
szintje, egyenletessége, alapján történik.  

Példás annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon folyamatosan 
aktívan közreműködik, felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a 
pontosság jellemzi, a feladatok végzésében önálló, a képességeihez mérten a 
legmagasabb teljesítményt nyújtja, teljesítménye egyenletes, önművelése 
rendszeres. 

Jó annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon aktívan közremű-
ködik, de aktivitása nem folyamatos, rendszeresen készül, de nem pontos és 
alapos, a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten 
igyekszik részt venni. 

Változó annak a tanulónak a szorgalma, akinek a foglalkozásokon aktivitása 
egyenetlen, a tanórákra való felkészülése rendszertelen, feladatait váltakozó 
érdeklődéssel végzi, önművelése rendszertelen, képességei alatt teljesít. 

Hanyag annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon nem mutat 
semmilyen aktivitást, feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi. 

A tanuló szorgalmának értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek 
és osztályzatok [a közoktatási törvény 70. §-ának (2) bekezdése alapján]:  

példás (5); 
jó (4); 
változó (3); 
hanyag (2). 

A tanuló szorgalmát félévkor és év végén egy osztályzattal kell minősíteni.  

A tanuló szorgalmának értékelését és minősítését félévkor és tanév végén a 
csoportvezető tanár – a csoportban tanító pedagógusok véleményének kiké-
résével – végzi. 

A szorgalom osztályzattal történő minősítését kifejtett szóbeli értékelés kíséri. 

Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, 
törzslap, bizonyítványkönyv. 



 

 156 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA 
KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI  

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS  
KÖVETELMÉNYEI 

1. Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetok-
tatási intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgá-
ra jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetok-
tatási intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a 
vizsgára jelentkezett. 

2. Az alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 
módja 
Az alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 
vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és 
tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni. 

Az alapvizsgán és záróvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint 
kérhető számon. 

Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján az intézmény 
oly módon állítja össze, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 
felkészültsége és tudása. 

Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 

Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos 
gyakorlatsor szerepel, a tanulóknak – a szaktanár által a megadott kötelező 
elemek felhasználásával összeállított – begyakorolt gyakorlatsort kell önálló-
an, csoportos formában bemutatniuk. 
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A művészeti alapvizsga tantárgyai  

• drámajáték 
• beszédgyakorlatok 
• mozgásgyakorlatok 

A művészeti záróvizsga tantárgyai 

• színjáték 
• egy választott tantárgy az alábbiak közül:  

- beszédgyakorlatok 
- mozgásgyakorlatok 
- vers- és prózamondás 
- színházismeret 

A fent megjelölt választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak a tanuló 
csak azt választhatja, amelyet legalább százharmincnyolc órában tanult, va-
lamint a választott tantárgyból az évfolyamokra előírt követelményeknek 
eleget tett.  

3. Az alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés  
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a mű-
vészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos 
tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban meg-
határozott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik bábjáték tanszakon vers- és prózamondás tan-
tárgyból megszerzett záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor a tantárgyból a vizs-
ga alól felmentés adható. 
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4. Az alapvizsga és záróvizsga minősítése 
Az intézmény a vizsgatárgyaknál meghatározott értékelési szempontsor alap-
ján minősíti a tanuló teljesítményét. 

A tanuló teljesítményét az alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként 
külön-külön osztályzattal kell minősíteni.  

Az intézmény a színjáték tanszakon beszédgyakorlatok, valamint mozgás-
gyakorlatok tantárgyból köztes vizsga lehetőségét biztosítja. 

A köztes vizsga eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és zá-
róvizsgán figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból 
kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt 
tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgy-
ból kapott osztályzata a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki 
valamennyi előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatan-
tárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak 
csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát ten-
nie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.  
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A DRÁMAJÁTÉK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI  

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

1. A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Drámajáték 

- improvizáció            2–3 perc 
- színpadi produkció 

jelenet           3–5 perc 
vagy 
előadás       20–25 perc 

2. A vizsga témakörei 
A drámajáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Improvizáció 
Az improvizáció megadott instrukciók (pl.: a jelenet témája, figurái, tárgyai, 
helyszíne, időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli kétfős 
jelenet lehet. 

Az improvizáció témakörei: 
• megadott zárómondattal; 
• megadott nyitómondattal; 
• világos helyzet egyértelműen meghatározott figurákkal, némajátékkal; 
• világos helyzet, egyértelmű figurák megjelenítése szöveghelyettesítő 

eszközökkel (pl.: számokkal); 
• megadott figurákkal és cselekvéssel; 
• megadott figurára és helyszínre; 
• megadott végkimenetellel; 
• megadott nyitóakcióval. 

A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz té-
telből álló tételsort kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli 
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vagy szöveges gyakorlatokat. Az egyes tételeknek tartalmazniuk kell a jele-
net eljátszásához szükséges instrukciókat.  
A felkészülési idő 5 perc. 

Színpadi produkció  
A produkció a magyar és a világirodalom értékes alkotásaiból szabadon vá-
lasztott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció alapján 
készített prózai színházi produkció (két-három fős jelenet vagy csoportos 
előadás) lehet.  
A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban közreműködve, 
illetve egyéni színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a ta-
nulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról.  

3. A vizsga értékelése 

A drámajáték gyakorlati vizsga értékelésének részletes szempontjai 
Improvizáció: 

• a szituáció megértése; 
• a jelenet szerkezete, íve ~ a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés; 
• hiteles játékmód ~ nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles al-

kalmazása, a játék intenzitása; 
• feszültségteremtés; 
• hangulatteremtés; 
• fantázia, ötletesség ~ mélység (a jelenet igazságtartalma) és humor; 
• figyelem, koncentráció (befelé dolgozás); 
• együttműködés ~ a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner im-

pulzusainak elfogadása, a partner akcióinak jelenetbe építése, erős im-
pulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés, rugalmas-
ság. 
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Színpadi produkció: 
• hiteles játékmód ~ nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles al-

kalmazása, a játék intenzitása; 
• figyelem, koncentráció (befelé dolgozás); 
• együttműködés ~ a partner impulzusainak elfogadása, erős impulzusok 

küldése a partner felé, rugalmasság (reakció a váratlan történésekre, 
partner impulzusaira); 

• feszültségteremtés; 
• atmoszférateremtés. 
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A SZÍNJÁTÉK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

1. A vizsga részei 
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama  
Színjáték   

- improvizáció       3–5 perc 
- színpadi produkció  

jelenet      5–7 perc 
vagy 
előadás  35–40 perc 

2. A vizsga témakörei 
A színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Improvizáció 
Az improvizáció megadott instrukciók (pl.: a jelenet témája, figurái, tárgyai, 
helyszíne, időpontja) alapján rögtönzött szöveges és szöveg nélküli egyéni és 
háromfős jelenet lehet. 

Az improvizáció témakörei:  
• szöveg nélküli improvizáció; 
• improvizáció megadott cselekményváz alapján; 
• improvizáció rövid dialógusok alapján; 
• improvizáció fordulattal; 
• improvizáció tárgyakkal; 
• improvizáció megadott figurára és helyszínre; 
• improvizáció megadott eseménnyel és figurákkal; 
• rövid jelenet készítése rövid vers alapján; 
• jelenet rövid dialógusokra (legfeljebb három-három rövid mondat); 
• megadott helyzet státusváltással; 
• páros improvizáció megadott atmoszférával (nyers, lírai) és stílusban 

(lélektani dráma, bohózat).  
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A szaktanárnak – a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő – legalább tíz 
egyéni, valamint legalább tíz háromfős improvizációs feladatokból álló tétel-
sort kell összeállítania. A tételsoroknak szöveggel és szöveg nélkül elvég-
zendő feladatokat egyaránt kell tartalmazniuk. Az egyes tételeknek tartal-
mazniuk kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat. A tanulónak 
egy egyéni és egy páros improvizációs feladatot kell elvégeznie, a feladato-
kat a tanár által előzetesen elkészített tételsorokból húzhatja. 
Az etűd bemutatása után a vizsgabizottság instrukciói alapján variációkat 
kell bemutatni. 
A felkészülési idő 5 perc. 

Színpadi produkció 
A produkció a magyar és a világirodalom értékes alkotásaiból szabadon vá-
lasztott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció alapján 
készített prózai színházi produkció (két-három fős jelenet vagy csoportos 
előadás) lehet.  
A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók végrehajtásával 
kell közreműködnie.  

3. A vizsga értékelése 

A színjáték gyakorlati vizsga értékelésének részletes szempontjai 
Improvizáció: 

• a szituáció megértése; 
• a jelenet szerkezete, íve ~ a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés; 
• hiteles játékmód ~ nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles al-

kalmazása, a játék intenzitása; 
• feszültségteremtés; 
• hangulatteremtés; 
• fantázia, ötletesség ~ mélység (a jelenet igazságtartalma) és humor; 
• koncentráció, figyelem (befelé dolgozás); 
• együttműködés ~ a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner im-

pulzusainak elfogadása, a partner akcióinak jelenetbe építése, erős im-
pulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés, rugalmas-
ság; 

• instrukciók követése. 
Színpadi produkció (előadás, jelenet): 
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• hiteles játékmód ~ nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles al-
kalmazása, a játék intenzitása (színjátszói energiák); 

• feszültségteremtés; 
• koncentráció, figyelem (befelé dolgozás); 
• együttműködés ~ a partner impulzusainak elfogadása, erős impulzusok 

küldése a partner felé, rugalmasság (reakció a váratlan történésekre, 
partner impulzusaira); 

• atmoszférateremtés; 
• kapcsolatteremtés. 



 

 165 

A BESZÉDGYAKORLATOK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

1. A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Beszédgyakorlatok 

- csoportos gyakorlatsor     15–17 perc 
- egyéni hangsúly- és hanglejtésgyakorlat       2–3 perc 

2. A vizsga témakörei 
A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze. 

Csoportos gyakorlatsor 
Kötelező elemek: 

• légzőgyakorlatok ~ koncentrációs légzőgyakorlatok; légzésszabályozó 
gyakorlatok (különböző hosszúságú szólamok, nyelvtörő mondókák); 

• szöveges hangerőgyakorlatok ~ a színpadi középhangerő, az erőteljes 
(nem ordított) és a halk, intim hangvétel;  

• szöveges hangmagasság-gyakorlatok legfeljebb egyoktávnyi terjede-
lemben;  

• artikulációs játékok, gyakorlatok ~ magánhangzó-gyakorlatok versek-
kel, mondókákkal, különös figyelemmel a mély (sötét) és a magas (vi-
lágos) hangzók hangulatkeltő szerepére és a helyes időtartam megtartá-
sára; az artikulációs mozgások összehangolása nyelvtörők pergő tem-
pójú mondásával; pontos, laza, pergő artikuláció (mondókák, versek) 
mozgás közben, fizikai terhelés közben; 

• ritmus- és tempógyakorlatok – versek, mondókák ütemezése (pl.: taps-
sal, járással, mozgással) tempóváltással; időmértékes versek ritmizálá-
sa (skandálva és az értelmi hangsúlyok visszahelyezésével is). 

Egy gyakorlaton belül több elem is kombinálható.  

Egyéni hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok 
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Kötelező elemek: 
• a szóhangsúly (összetett szavak, személynevek, számnevek, évszá- 

mok); 
• a kijelentés, a kérdezés, a tagadás hangsúlya és hanglejtése; 
• az összetett mondatok hangsúly- és hanglejtés-variációi. 

A hangsúly- és hanglejtésgyakorlatokhoz a szaktanárnak tíz tételből álló té-
telsort kell összeállítania egyénileg elvégezhető gyakorlatokból a megadott 
kötelező elemek felhasználásával. 

3. A vizsga értékelése 

A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének részletes szempontjai 
Csoportos gyakorlatsor: 

• a gyakorlatok, illetve játékok ismerete (szövegtudás, feladattartás); 
• a gyakorlatok végrehajtásának pontossága; 
• koncentráció; 
• együttműködés; 
• hibázás esetén a csoport támogatásának elfogadó képessége a további 

együttműködés érdekében. 
A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot. 

Egyéni hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok: 
• a szöveg tagolása (hangsúlyok, szünetek, hangmagasság-, hangszín- és 

tempóváltások); 
• a hangsúlyszabályok alkalmazása (összetett szavakban, személynevek-

ben, számnevekben, évszámokban); 
• a hanglejtésszabályok alkalmazása (ereszkedő dallam). 
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A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

1. A vizsga részei 
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Beszédgyakorlatok 

- csoportos gyakorlatsor           15–17 perc 
- egyéni hangsúly- és hanglejtésgyakorlat       max. 3 perc 

2. A vizsga témakörei 
A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze. 

Csoportos gyakorlatsor 
Kötelező elemek:  

• légzőgyakorlatok ~ légzésszabályozás változó hosszúságú szólamok-
kal; koncentrációs légzőgyakorlatok kötött mozgássor végrehajtása 
közben; légzőgyakorlatok fizikai igénybevétel közben; 

• hanggyakorlatok ~ szöveges hangerő- és hangmagasság-gyakorlatok, a 
hangerő és a hangmagasság váltásai; az érzelmek, indulatok hangfor-
máló szerepének megszólaltatása;  

• artikulációs gyakorlatok ~ a beszédtempótól, hangerőtől és hangszíntől 
független, pontos, kifejező artikuláció; 

• ritmus- és tempógyakorlatok ~ hangsúlyos verselésű és időmértékes 
versek megszólaltatása hangos és néma szövegmondással, tapssal, já-
rással, kopogással, mozgással ritmizálva; egyszerű prózai szövegek 
ritmizálása. 

Egy gyakorlaton belül több elem is kombinálható.  

Egyéni hangsúly- és hanglejtésgyakorlat 
Ismeretlen prózai szöveg (részlet) felolvasása a hangsúly és hanglejtés szabá-
lyainak alkalmazásával.  
A felolvasásra szánt szöveget a szaktanár jelöli ki (pl.: Gárdonyi Géza Szüleim 
gyémántja című művéből, Lázár Ervin meséiből). 

3. A vizsga értékelése 
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A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének részletes szempontjai 
Csoportos gyakorlatsor: 

• gyakorlatok, illetve játékok ismerete (szövegtudás, feladattartás); 
• a gyakorlatok végrehajtásának pontossága; 
• koncentráció; 
• együttműködés; 
• hibázás esetén a csoport támogatásának elfogadó képessége a további 

együttműködés érdekében. 
A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot. 

Egyéni hangsúly- és hanglejtésgyakorlat (blattolás): 
• a szöveg tagolása (hangsúlyok, szünetek);  
• a hangsúlyszabályok alkalmazása; 
• a hanglejtésszabályok alkalmazása (ereszkedő dallam); 
• a lényeg kiemelése; 
• érdekesség (hangmagasság-, hangszín- és tempóváltások). 
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A MOZGÁSGYAKORLATOK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

1. A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Mozgásgyakorlatok  15–20 perc 

2. A vizsga témakörei 

Csoportos gyakorlatsor 
Kötelező elemek: 

• a bemelegítés alapgyakorlatai ~ lazító és feszítő gyakorlatok, gimnasz-
tika; 

• térformáló, térérzékelő gyakorlatok, játékok ~ különböző térformák 
felvétele, formálása, kikerüléses gyakorlatok; 

• futásos gyakorlatok ~ különböző tempójú futástípusok ritmus- és 
irányváltással; 

• indítás-megállítás gyakorlatok, játékok ~ indítás és megállás gyors és 
lassú tempóban, egyéni és páros helyzetekben; 

• lassított mozgás ~ lassított mozgás különböző helyzetekben;  
• egyensúly- és vezetéses gyakorlatok ~ egyensúlygyakorlatok támasz- 

és fogásos helyzetekben; vezetéses gyakorlatok kéz, fej, valamint fo-
gásváltásos irányítással; 

• bizalomgyakorlatok ~ döntés-billenés helyzetekben történő gyakorla-
tok; 

• ugrás-, esés- és talajgyakorlatok ~ talajról való elemelkedés, talajfogás 
páros gyakorlatokban egymás segítségével, forgás, gurulás, talajfogás 
csúsztatással és tompításos érkezéssel. 

Egy gyakorlaton belül több elem is kombinálható.  
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3. A vizsga értékelése 

A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének részletes szempontjai 

• A gyakorlatok, illetve játékok ismerete (a végrehajtás önállósága) 
• A gyakorlatok végrehajtásának pontossága:  

- a gyakorlatok technikai kivitele, funkcionális érvényesülése, di-
namikája; 

- térformák felvétele, formálása; 
- térformák mozgás közbeni megtartása, relatív és abszolút tér-

irány tartása; 
- adott ritmika esetleg aritmikus hatás érvényesítése, zenével való 

„együttélés” zene használata esetén; 
- a gyakorlatsor szinkronban való végrehajtása, hibajavítás, hibát 

követő alkalmazkodási készség, együttműködés. 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

1. A vizsga részei 
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama  
Mozgásgyakorlatok  15–20 perc 

2. A vizsga témakörei 

Csoportos gyakorlatsor 
Kötelező elemek: 

• lépés-, járás- és futásgyakorlatok ~ karakterformák keresése, ritmikai 
és dinamikai szempontok figyelembevétele különböző típusú lépés- és 
járásgyakorlat esetén; a gerinc hullámmozgása, a láb karakteres veze-
tése, a kar plasztikus lehetőségeinek kibontása, testrészvezetéses futá-
sok; 

• ugrás-, esés- és talajgyakorlatok ~ egy lábról, páros lábról történő ru-
gaszkodás azonos és emelt szintről, esés fordulásból és ugrásból, talaj-
fogás csúsztatással és tompításos érkezéssel; 

• előkészítő akrobatikus gyakorlatok ~ gurulás előre-hátra, támasz- és 
billenésgyakorlatok, kézen átfordulás oldalra; 
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• lassított mozgás ~ a mozdulat lassítása, lassított mozgás különböző 
helyzetekben, gurulás, gördülés hosszanti tengelyen, fordított testhely-
zet, s az ebből való állásba kerülés billenés nélküli lassú kivitelezéssel; 

• a mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok ~ a mozdulat külön-
böző ritmusú, dinamikájú megállítása; 

• emelés- és támaszgyakorlatok ~ mérleg és vállállás tartások, ún. fekvő 
emelés helyzetekben. 

Egy gyakorlaton belül több elem is kombinálható.  

3. A vizsga értékelése 

A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének részletes szempontjai 

• A gyakorlatok, illetve játékok ismerete (a végrehajtás önállósága) 
• A gyakorlatok végrehajtásának pontossága:  

- a gyakorlatok technikai kivitele, funkcionális érvényesülése, di-
namikája; 

- térformák felvétele, formálása; 
- térformák mozgás közbeni megtartása, relatív és abszolút tér-

irány tartása;  
- adott ritmika esetleg aritmikus hatás érvényesítése, zenével való 

„együttélés” zene használata esetén;  
- a gyakorlatsor szinkronban való végrehajtása, hibajavítás, hibát 

követő alkalmazkodási készség, együttműködés. 



 

 172 

A VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS TANTÁRGY  
VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

1. A vizsga részei 
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Vers- és prózamondás: egyéni produkció  

- szerkesztetlen   5-7 perc 
vagy 

- szerkesztett     20 perc 

2. A vizsga témakörei 
A tanulónak az alábbi összeállítások egyikét alkalmazva kell elkészítenie és 
bemutatnia egyéni produkcióját. 

Szerkesztetlen összeállítás 
A tanuló szabadon választott tíz vers, öt drámai monológ és egy prózai mű 
(részlet) előadásával készül, a művek összeállításakor nem kell egységes 
szerkesztői elvet követnie.  
A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott produkció(ka)t kell 
előadnia.  

Szerkesztett összeállítás 
A tanulónak szabadon választott szerkesztési elvnek megfelelő önálló műsort 
kell összeállítania. Az összeállítás alapulhat a magyar és a világirodalom al-
kotásain, dokumentum- és más híranyagokon egyaránt, tartalmazhat zenét és 
mozgáskoreográfiát. Az anyagválogatást és a szerkesztést a tanulónak önál-
lóan kell végeznie. 
Zene, illetve hangeffektusok, egyéb technikai eszközök alkalmazása esetén a 
vizsgán igénybe vehető segítő, akinek személyéről a tanulónak kell gondos-
kodnia.  

3. A vizsga értékelése 
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A vers- és prózamondás gyakorlati vizsga értékelésének részletes szempont-
jai 

• Előadásmód (biztonságos szövegtudás, hitelesség, hangulatteremtés, 
kapcsolatteremtés) 

• Beszédtechnika (érthetőség, érdekesség, egyéni stílus) 
• Anyagválogatás, szerkesztett összeállítás esetén: 

- a szerkesztés ~ a tanuló életkorának és személyiségének megfe-
lelő verseket választott-e; 

- értelmezés ~ azaz érthető-e az előadó szándéka. 
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A SZÍNHÁZISMERET TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

1. A vizsga részei 
A művészeti záróvizsga szóbeli vizsgarészből áll.  

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Színházismeret   10 perc 

2. A vizsga témakörei 

Előadás-elemző esszé  
A tanulónak a szaktanár által megadott szempont(ok) szerinti előadás-elemző 
esszét kell készítenie egy hivatásos társulat vagy színházi műhely választott 
előadásáról. Az esszét a szóbeli vizsgarész megkezdése előtt legalább tizenöt 
nappal be kell nyújtania a vizsgát szervező intézménynek. 
A tanuló csak akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha előadás-elemző dolgoza-
ta megfelelt. 

A színházismeret szóbeli vizsga témakörei 
A vizsga témakörei a tanuló előadás-elemző dolgozatához, illetve a gyakor-
lati vizsgaprodukciójához (jelenet vagy előadás) kapcsolódva: 

• a színházi előadások összetevői, kapcsolatuk és szerepük az előadás-
ban, az összetevők jelentéshordozó szerepe ~ az előadás alapanyaga, 
színész, díszlet, jelmez, kellékek, világítás, hang, tér, idő, ritmus, moz-
gás, hatáskeltés, játékmód, színek összefüggésrendszere és jelentésük 
az adott előadásban); 

• színpadtípusok ~ a görög, a reneszánsz és a barokk színpadformák, a 
20. század színpadai, a dobozszínpad; 

• színházi stílusok, műfajok ~ a realista, a stilizált ábrázolásmód, a gro-
teszk hatás; mesejáték, komédia, tragédia, tánc- és mozgásszínház, egy 
zenés színházi műfaj; 

• a színházi előadások létrejöttének folyamata ~ munkafázisok (tervezői 
és szervezői munkák) és próbafázisok; 
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• fontosabb színházi mesterségek ~ díszlettervező, dramaturg, 
hangtechnikus, jelmeztervező, kellékes, világosító, zeneszerző, rende-
ző; 

• a színházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás 
létrejöttének folyamatában ~ díszlettervező, dramaturg, hangtechnikus, 
jelmeztervező, kellékes, világosító, zeneszerző, rendező. 

3. A vizsga értékelése 

Az előadás-elemző esszé értékelésének részletes szempontjai 
A feladat megértése 

• Megérti-e a vizsgázó az esszében megadott szempontokat? 
• Túlnyomórészt a témára vonatkozó összefüggéseket alkalmaz-e? 

Az ismeretek gazdagsága 
• A vizsgázó igazolja-e esszéjében, hogy rendelkezik az előadás-elemzés 

alapvető ismereteivel, képességével? 
• Tartamilag gazdagon rendszerezte és alkalmazta-e a témához kapcso-

lódó ismereteit? 
• Esszéjében megfelelően használja-e a szakkifejezéseket? 
• Esszéjébe be tudta-e építeni a társművészetekből (irodalomból, történe-

lemből, zenéből, művészettörténetből stb.) szerzett egyéb ismereteit? 
• Megfogalmazott-e önálló észrevételeket, kérdéseket? 

A téma kidolgozottsága 
• Képes volt-e gondolati, műfaji, esztétikai stb. összehasonlításokra, ana-

lógiák és összefüggések felismerésére, bemutatására? 

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 
• A vizsgázó szabatosan fogalmazza-e meg gondolatait? 
• Gondolatmenete világos, követhető-e? 
• Mondatai, mondanivalója koherens-e? 
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A színházismeret szóbeli vizsga értékelésének részletes szempontjai 
A kérdés megértése 

• Megérti-e a vizsgázó a kérdést? 
• Azonosítja-e a kérdést az adott előadásra vonatkozóan? 
• Túlnyomórészt a témára vonatkozó összefüggéseket alkalmaz-e? 

Az ismeretek gazdagsága 
• Tartamilag gazdagon rendszerezte és alkalmazta-e a témához kapcso-

lódó ismereteit? 
• Feleletében megfelelően használja-e a szakkifejezéseket? 
• Feleletébe be tudta-e építeni a társművészetekből (irodalomból, törté-

nelemből, zenéből, művészettörténetből stb.) szerzett egyéb ismereteit? 
• Megfogalmazott-e önálló észrevételeket, kérdéseket? 

A téma kifejtettsége 
• Képes volt-e gondolati, műfaji, esztétikai stb. összehasonlításokra, ana-

lógiák és összefüggések felismerésére, bemutatására? 

A kifejezés pontossága, érthetősége 
• A vizsgázó szabatosan fogalmazza-e meg gondolatait? 
• Gondolatmenete világos, követhető-e? 
• Mondatai, mondanivalója koherens-e? 
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