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Résztvevők: a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökségéből  

Kaposi László, Ledőné Dolmány Mária, Csáki Szabolcs, Varjú Nándor, Füsi Anna, Tóth Zoltán, 

Pap Gábor, Körömi Gábor 

Vendég: Végh Veronika 

A feljegyzést készítette: Körömi Gábor 

 

KL: rövid összefoglaló az elmúlt hónapokban történtekről... 

A 2015. december 19-i program értékelése 

Pályázati ügyek (NEA, Bethlen) 

Napirendi pontok javaslata – az előzetesen kiküldött tájékoztató alapján. 

Ez a januári találkozó a Weöres előkészítője. A társaság tevékenységének kb. 70%-ában a Weöressel 

foglalkozik.  

Jelenleg foglalkozhatunk a középtávú jövővel is, most nincs kényszerpályánk az előző évek pályázati 

és feladatmaradékával... 

OWS:  

Átgondolni a gyermekszínjátszás közeljövőjét, elindítani a 25. Weörest 

Emlékeztető – végigvesszük a november 27-i találkozó jegyzeteit 

Kapcsolat a politikával / az OWS, mint országos verseny... helyzete 

A KLIK Baranya megyében támogató (Tóth Zoltán) öt csoport működését támogatják 

KL: Írjuk le a területet, foglaljuk össze a működést, hogy legyenek képben majd küldjük el nekik... 

Javaslat: írjunk a KLIK fejének is, de írjunk a tankerület igazgatóinak tájékoztató levelet, hívjuk meg 

őket a találkozókra, és legyen személyes a levél (az előző években hány csoport jelentkezett, mennyi 

volt 10 évvel ezelőtt...) 

A szervezők vegyék fel a kapcsolatot a helyi KLIK-kel 

Azoknak a megyéknek írni, ahol nem volt Weöres az utóbbi időkben... 

KL: Azzal is kellene foglalkozni, hogy ahol van, ott mitől van?  



NMI – a helyi, megyei szervezetek a központtól függnek... 

Megyék vesztek el... 

Meg kell találni a magunk embereit... - művészeti iskolák felé is lehetne nyitni... 

Adatbázis fejlesztés  

Vannak az OWS-től független fesztiválok – ezeket is össze kellene gyűjteni 

Konzulens – mentor rendszer – kidolgozni a közeljövőben 

Javaslat: a mentor – segítő – intézményrendszer felállítására 

Legyen egy adatbázis... amire lehessen szakemberként és csoportvezetőként jelentkezni... 

Legyen lehetőség a segítségkérésre 

 

Magyar Gyermekszínjátszásért Alap – elkülönített pénzkeret... 

Lenne valaki, aki ezt a szponzor cuccot viszi?  

Országos támogató kell.... kapcsolatrendszerrel.  

Elhangzott ötletek: MOL, OTP, Auchan 

Ez évi feladatunk: ennek az alapnak a létrehozása és a mentorrendszer  

 

WEÖRES – a kiírás alapján 

Stresszmentes verseny a cél igen, de ez ne legyen benne a kiírásban 

minősítés – tkp. marad az eredeti céloknak megfelelően.  

írásos értékelés – szóbeli értékelés?  

Ha a döntést nem húzzuk ki a fesztiválból, akkor tulajdonképpen a zsűrizéssel sem érdemes 

óvatoskodni... 

Tanév elején – módszertani találkozók... 

Hogy legyen játék... 

Kiskáté a szervezőknek... 

Ki szervezi a fesztivált?  

Szervezői díj - a legjobban szervezett fesztiválért, a sok éves kiválóan végzett munkáért... 

Döntés: minősítés – marad, zsűrizés – marad, fesztivál tanácsadás az új. 

A minősítés nem azért kell, hogy továbbjuthasson... 

Regisztrációs díj – marad 



Oklevél – marad, + dicsérő oklevél - legyen szabadabb?  

Az országos fesztiválról: Debrecen...három napos...?  

Képzőművészeti – OK, kiegészülve a fotóval és a kisfilmmel.  

Gyerekzsűri – tanár zsűri kérdése 

Új helyszínek megbeszélése  

Zsűri javaslatok megbeszélése 

(OWS csoport: LDM, NYA, KG) 

 

TOVÁBBI PROGRAMOK:  

Színházi lecke 2016. február 13. szombat.  

Dráma Van! A dramatikus nevelés hete – március 16-23. 

Felajánlások – minden mást bele lehetne emelni... 

Különszám – tematikus szám –  

Facebook, facebook flashmob – osszanak meg egy történetet...hívjanak meg egy társat... 

(VN, TZ, FA és KL) 

 

KÖVETKEZŐ Elnökségi ülés: tervezett időpont: május 8. (Weöres döntés, közhasznúsági, egyeztetés) 

(előtte 7-én 17.00-től elnökségi összetartás) 

OWS országos fesztivál: Debrecen – június 3-4. 

 

További tervek: 

Mezítlábas / Spárta Dráma: 2016. augusztus 17-18. (csütörtök-péntek) 

(PG, TZ és KG) 

 

TAGSÁG – hogyan aktivizáljuk a társaságot? 

tagság – miért legyen előnyös?  

 



MDPT – saját tudásbázis fejlesztése. 

ha kitalálunk valami jót, azt meg tudjuk osztani valakivel... 

Munka: egy közmunkás van februárig, de lesz folytatás – nem lett 

Szervezés – Weöres, Dráma van, akkreditáció,  

Weöres 2016: FA, LDM, NyA, KG 

Kérdőív, új dolgok Képzős pályázat - KG 

Weöres megújulás – NyA 

Dráma van – VN, TZ, FA, KL 

Mezítlábas dráma – PG, TZ, KG 

 

Kitüntetési javaslatok / Csokonai – díj javaslatok 

AKKREDITÁCIÓ 

Uray – Tánc és mozgáskurzus akkreditáció – megújítás 

A szakértői dráma képzés akkreditációját elkérni... az OFI-tól 

 

Fogyatékosoknak szóló drámaprogramok – (Nyitott Kör-ös program) január 21 csütörtök (TZ és JZs) 

NMI, Hoppál 

Válaszoljunk az elnökségi levelekre  

Pályázati hírek továbbítása egymásnak 

Konzorciumok 

Facebook csoport  

 

 

A jegyzőkönyv hitelesítése: 
 

Kaposi László 
elnök 

 


