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A képzés célja a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjában a nevelő-oktató, 

személyiségfejlesztő, közösségépítő tevékenységekhez szükséges innovatív szakmai 

kultúrával rendelkező pedagógusok képzése, akik felkészültek a drámapedagógia 

alkalmazására, valamint az alapfokú művészetoktatási intézményben a tárgynak megfelelő 

oktatási-nevelési feladatok ellátására. A képzés felkészít a tanulmányok doktori képzésben 

történő folytatására. 

 

A képzésben való részvétel feltétele: A képzés második vagy újabb (általános vagy 

középiskolai) tanári szakképzettségként vehető fel. 

 

A drámapedagógia-tanári szak kétszakos képzésben a következő első tanári szakokkal 

párosítható: 

 angoltanári szak 

 ember és társadalom műveltségterületi tanári szak 

 informatikatanári szak 

 környezettan-tanári szak 

 magyartanári szak 

 némettanári szak 

 pedagógia-tanári szak 

A drámapedagógia-tanári MA szak a következő feltételek között végezhető el: 

1. Kétszakos, 5 féléves képzésben (nappali vagy levelező, államilag támogatott és 

költségtérítéses formában) 

(Ebben az esetben a hallgatók az öt félév alatt 40 kredit első tanári szakos 

képzésben, 40 kredit drámapedagógia-tanári képzésben és 40 kredit pedagógiai 

szakterületi képzésben részesülnek és 30 kredit tanítási gyakorlatot folytatnak az 

utolsó félév során.) 

Azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik bármelyik fenti első tanári szakhoz szükséges 

alapszakos BA oklevéllel rendelkeznek (vagy teljesítették az adott MA szakhoz 

szükséges bemeneti feltételeket), továbbá teljesítették a 10 kredites pedagógiai-

pszichológiai előkészítő modult és elvégezték a Pannon Egyetem 50 kredites 

drámajáték specializációját, vagy a drámapedagógia/dráma- és színházpedagógia 

szakirányú továbbképzést. 

(Az 50 kredites drámajáték specializáció kiváltható 50 kredit szakterületi 

részképzéssel, melyet az egyetem térítés ellenében biztosít a hallgatóknak, vagy az 

egyetem által szervezett költségtérítéses alapozó képzéssel.) 



2. Egyszakos, 2 féléves képzésben (levelező, államilag támogatott és költségtérítéses 

formában) 

Ebben az esetben: 

a) a hallgatók a két félév alatt 40 kredit drámapedagógia-tanári képzésben 

részesülnek, és 20 kredit tanítási gyakorlatot folytatnak az utolsó félév során. 

Jelentkezhetnek azok a hallgatók, akik bármely szakos MA tanári oklevéllel 

rendelkeznek, továbbá elvégezték a Pannon Egyetem 50 kredites drámajáték 

specializációját, vagy drámapedagógia/dráma- és színházpedagógia szakirányú 

továbbképzést. 

(Az 50 kredites drámajáték specializáció kiváltható 50 kredit szakterületi 

részképzéssel, melyet az egyetem térítés ellenében biztosít a hallgatóknak, vagy az 

egyetem által szervezett költségtérítéses nyári alapozó képzéssel.) 

b)  a hallgatók a két félév alatt 40 kredit drámapedagógia-tanári képzésben és 10 

kredit pedagógia szakterületi képzésben részesülnek, és 10 kredit tanítási 

gyakorlatot folytatnak az utolsó félév során.  

Jelentkezhetnek azok a hallgatók, akik bármely szakos főiskolai vagy egyetemi tanári 

oklevéllel rendelkeznek, továbbá elvégezték a Pannon Egyetem 50 kredites drámajáték 

specializációját, vagy drámapedagógia/dráma- és színházpedagógia szakirányú 

továbbképzést. 

(Az 50 kredites drámajáték specializáció kiváltható 50 kredit szakterületi 

részképzéssel, melyet az egyetem térítés ellenében biztosít a hallgatóknak, vagy az 

egyetem által szervezett költségtérítéses nyári alapozó képzéssel.) 

 

A képzéssel kapcsolatban további felvilágosítással szolgál:  

Dr. Pintér Márta Zsuzsanna, tanszékvezető, PE Színháztudományi tanszék 

Dr. Eck Júlia, szakképzettségért felelős oktató 

e-mail: szitu@almos.uni-pannon.hu  

telefon: +36 (88) 624-213 
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