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JEGYZŐKÖNYV 

Magyar Drámapedagógiai Társaság megismételt közgyűléséről 

2016. november 19-én, 18 órakor 

Helyszín: Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ  

(1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a) 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.  

Kaposi László: Köszöntő, bevezető,  

Levezető elnök megválasztása.  

A Közgyűlés egyhangú szavazattal Kaposi Lászlót a Közgyűlés levezető elnökének 

megszavazta.  

Valamennyi véleménynyilvánítás nyílt szavazással történik.  

A jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása. 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal Körömi Gábort a Közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének 

megszavazta. 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal Dolmány Máriát és Nyári Arnoldot a jegyzőkönyv 

hitelesítőjének megszavazta.  

Kaposi László: Napirendi pontokra javaslat: 

 Beszámoló ismertetése. 

 Beszámoló a kérdőíves felmérésről. 

 Nemzetközi részvételünk. 

 A beszámoló elfogadása. 

 Egyéb ügyek. 

A Közgyűlés a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta.  

Kaposi László: A Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökségi beszámolóját a honlapon is 

nyilvánossá tettük. Kérdezzük a megjelenteket, hogy van-e kérdésük a beszámolóval 

kapcsolatban.  

Körömi Gábor: Beszámoló a Magyar Drámapedagógiai Társaság felméréséről, melyben 

„Kérdőív a gyermekszínjátszásról” címmel 2016. április-májusban fordultunk a 
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gyermekszínjátszás iránt elkötelezett csoportvezetőkhöz, hogy visszajelzésükkel segítsék a 

további szervezői munkánkat.  

A kérdőív összeállításában részt vett: Kaposi László, Füsi Anna, Körömi Gábor 

Józsa Kata: Szeretnénk a visszajelzésekből a WSO szervezőiként is információkat kapni.  

Körömi Gábor: A kérdőív teljes feldolgozása után természetesen az eredményeket 

nyilvánossá tesszük és eljuttatjuk a szervezőkhöz is.  

Jozifek Zsófia: Beszámoló az IDEA Europe prágai meetingjéről. 

A törökországi találkozóról, a nemzetközi helyzetről, az együttműködés szükségességéről. 

beszélt a nemzetközi hírekről, a tagdíjról, az IDEA hírlevélről. Az együttműködésben kikkel 

tudnánk a környező országokban együttműködni? A DPM cikkek nemzetközi elhelyezéséről.  

Pap Gábor: Jó lenne, ha az ODE is értesülne a hírekről.  

Kaposi László: A beszámoló nyilvános, rendszeresen tájékoztatjuk a tagságot is. Javaslom, 

hogy Zsófia vigye tovább a nemzetközi ügyeket.  

Meszlényi Zoltán: Az országos összefogásra nagy szükség lenne.  

Kaposi László: Az összefogásban 2016 decemberében léptünk – összehívtunk egy egyeztető 

találkozóra a társszervezeteinket. Van alkalmi kapcsolat a szervezetek között. Folytatni kell az 

ezen a téren megkezdett munkát.  

Hollandia és Anglia mellett a skandináv országok is egyre aktívabbak, a csehekkel is jó a 

kapcsolatunk.  

 

Kaposi László: A pénzügyi helyzet ismertetése 

51%-a a bevételünknek az akkreditált képzésekből származik, a többi pályázati pénz.  

Át kell (át kellett) gondolnunk, hogy hogyan kell egy egyesületnek működnie.  

Biztosítani kell egy szakmai közeget, szervezni a szakmai közéletet – ez lehet a profil.  

Ugyanakkor meg kell őriznünk a klasszikus értékeket is: Színház-Dráma-Nevelés, Weöres 

Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó… 

Trencsényi László: Beszámoló az MTA Neveléstudományi Bizottság Drámapedagógiai 

Albizottság megalakulásáról és a mai napon tartott nyílt üléséről. Az Albizottság a Társasággal 

együtt célul tűzte ki a drámapedagógia ügyének támogatását.  

 

Kaposi László: A beszámoló elfogadása 
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Szavazás: A Közgyűlés az Elnök beszámolóját egyhangúlag elfogadta. Tartózkodás, 

ellenszavazat nem volt.  

Kaposi László: Az Elnökség a következő évi munkatervet a pályázati eredmények kihirdetése 

után tudja pontosítani és ezek után teszi közzé.  

Javaslat:  

Az elnökség 2017. január 5-ig tegye közzé a munkaterv javaslatát, ezek után adjon lehetőséget 

a tagságnak a javaslatok megtételére, s 2017. január 15-ig tegye közzé a végleges munkatervet.  

A Közgyűlés az Elnök javaslatát egyhangúlag elfogadta.  

 

Egyéb ügyek:  

Székely Andrea: az Apor Vilmos Főiskolán is újraindult a képzés. 

Lannert István: A Károli Egyetemen 2016. december 10-én Nyílt Nap lesz.  

Kaposi László: A Nyugat-Magyarországi Egyetemről a győri képzés átkerült a Széchenyi 

Egyetemre. 

30 órás szakértői drámás képzés indul a Marczibányi Téri Művelődési Központban.  

A gyermekszínjátszó rendezői képzés akkreditálását (60 + 60 órás) újra elindítjuk.  

Körömi Gábor: Erre a képzésre Felvidéken is igény lenne, Füleken Szvorák Zsuzsa jelezte, 

hogy szívesen házigazdája lenne egy ilyen képzésnek együttműködésben a Társasággal.  

Trencsényi László: Hamarosan az egyetemek kezébe kerül a pedagógus továbbképzések 

rendszere, addig kellene lépni.  

Kinszki Judit: Sitkén tanítok színház- és drámaelméletet, ez iránt érdeklődött a Pécsi 

Tudományegyetem is.  

Kaposi László: Pécsett megalakult a városban a Színházi Nevelési Tanács (mint az angliai 

Coventry-ben) 

Oda akarják vinni az ODE döntőt, és 2017-ben a városban lesz a WSO fesztiválja.  

Székely Andrea: beszámoló az Apor Vilmos szakvizsgás képzéséről. A képzés a Pető 

intézetben folyik, ennek a szakfelelőse én vagyok.  

A Közgyűlés bezárása 
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A jegyzőkönyvhöz csatoltuk az előzetesen, az egyesület honlapján közzétett beszámolót. 

 

 

Budapest, 2016. november 19. 

 

Jegyzőkönyv-vezető:  Körömi Gábor   ……………………………………… 

Jegyzőkönyv-hitelesítő I. Ledőné Dolmány Mária   ……………………………………… 

Jegyzőkönyv-hitelesítő II. Nyári Arnold   ……………………………………… 


