
Országos Gyermekszínjátszó-rendezői Fórum
A gyermekszínjátszás aktuális helyzetének 

összefoglalása, következő időszakának előkészítése

Időpont: 2017. szeptember 30. (szombat), 10.00 óra
Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A)
Szervező: Magyar Drámapedagógiai Társaság
A fórum a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumának támogatásával jön létre!A fórum a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumának támogatásával jön létre!

PROGRAM:
09.30 Regisztráció
10.00 Köszöntő - KÖRÖMI GÁBOR, drámapedagógus, az MDPT elnökségi tagja

10.05 BEVEZETŐ ELŐADÁSOK
Előadók:
TRENCSÉNYI LÁSZLÓ TRENCSÉNYI LÁSZLÓ c. egyetemi tanár, a MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága 
Drámapedagógiai Albizottságának elnöke
Napos és árnyékos ciklusok a gyermekszínjátszásban 
Az előadó többféle módon szerzett élményeket a gyermekszínjátszásról hosszú életében: gyerekként 
nézett, játszott, kezdő tanárként rendezett, később fesztiválokat szervezett, zsűrizett, majd Gyerekek 
színpadon, nézőtéren című könyvében mindezt megpróbálta leírni. E tapasztalatokat osztja meg a 
hallgatósággal.
KAPOSI JÓZSEFKAPOSI JÓZSEF, az EKE-OFI tudományos tanácsadója
Meddig van a pohár? 
Beszéljünk a drámaoktatás időszerű kérdéseiről!

10.35 GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ ELŐADÁSOK MEGTEKINTÉSE
A pécsi országos fesztivál előadásaiból válogattunk.

IZGŐ-MOZGÓ SZÍNPAD: Törpenderül
Vigyázó Sándor Művelődési Ház, Budapest
Csoportvezető-rendező: Almássy BettinaCsoportvezető-rendező: Almássy Bettina
Török Sándor A törpe című művét átdolgozta a csoport
 
KAKTUSZ DRÁMA- és SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT: Sátrak valahol
Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest
Csoportvezető-rendező: Juszczák Zsuzsa, Sereglei András
Mozgás: Jobbágy Kata és a csoport

11.20 A látott előadások értékelése11.20 A látott előadások értékelése, beszélgetés az alkotókkal REGŐS JÁNOS vezetésével

SZÜNET

12.00 KISELŐADÁSOK, TÁJÉKOZTATÓK a gyermekszínjátszás jelenlegi helyzetéről
Előadók: 
HAJVERT LÓDI ANDREA, a Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke
Mitől működik? 
Hogyan kapcsolódik az elmúlt 10 év szervezési koncepciója, illetve a rövidebb-, hosszabb távú Hogyan kapcsolódik az elmúlt 10 év szervezési koncepciója, illetve a rövidebb-, hosszabb távú 
képzések a vajdasági gyermekszínjátszó mozgalom sikeres működéséhez? Milyen szervezeti keretek 
között tudtuk mindezt megvalósítani? 
JÓZSA KATA, drámapedagógus, közművelődési szakember
Thalia szekerén jöttünk...
Gondolatok az együttlét minőségéről a gyermekszínjátszó találkozók szervezése-rendezése kapcsán.
SZAKALL JUDIT, Csokonai-díjas gyermekszínjátszó rendező, a "vörös" anyukája
Néhány emlékezetes mozzanat a "vörös" elmúlt 26 évéből.Néhány emlékezetes mozzanat a "vörös" elmúlt 26 évéből.
Helyzetek, személyek, újítási kísérletek, sikerek, kudarcok, felejthetetlen pillanatok.
HONTI GYÖRGY, színész, rendező, drámapedagógus, a WSO rendszeres zsűritagja
Mi legyen a koncepció? avagy ahogy én látom...
Némi helyzetelemzés zsűrizési tapasztalatok alapján és lehetséges utak felvázolása.
KIS TIBOR, Csokonai-díjas gyermekszínjátszó rendező 
Az érem harmadik oldala 
Töredékek a Weöres-fesztivál  múltjából, jelenéből, gondolatok a lehetséges jövőbeli irányokról. Töredékek a Weöres-fesztivál  múltjából, jelenéből, gondolatok a lehetséges jövőbeli irányokról. 
KÖRÖMI GÁBOR, drámapedagógus, az MDPT elnökségi tagja 
Gyermekszínjátszás  egy kutatás tükrében 
Beszámoló a gyermekszínjatszó csoportvezetőkkel 2016-ban készült kérdőíves felmérés 
eredményeiről.

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS az előadókkal. 
Moderátor: REGŐS JÁNOS

14.15 ZÁRÓ KISELŐADÁSOK14.15 ZÁRÓ KISELŐADÁSOK
A rendezői képzésről - KAPOSI LÁSZLÓ, az MDPT elnöke
A 2018 tavaszán megrendezésre kerülő megyei, regionális és országos találkozók szervezőiről, 
tervezett időpontjairól - VARJU NÁNDOR, az MDPT elnökségi tagja

14.45 a rendezvény zárása

A rendezvényen a TINTAKŐ Könyvesbolt kínálatában megvásárolhatók drámajáték-gyűjtemények, A rendezvényen a TINTAKŐ Könyvesbolt kínálatában megvásárolhatók drámajáték-gyűjtemények, 
színdarabok, drámapedagógia oktatási segédanyagok és a művészeti nevelést előtérbe helyező 
kiadványok mellett a kortárs gyermekirodalom legjobb, válogatott kötetei, erdélyi magyar kiadók 
pedagógiai, kortárs felnőtt- és gyermekirodalmi kiadványai is, továbbá kapható lesz a 
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN frissen megjelent, a gyermek- és diákszínjátszással foglalkozó 
két száma. 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! 

A REGISZTRÁCIÓ MENETE: A REGISZTRÁCIÓ MENETE: 
A sikeres (és rövid idő alatt lebonyolítható) regisztráció érdekében a következőket javasoljuk:
1. A regisztrációs felület eléréséhez másolja be a következő címet a keresőbe:   
    https://goo.gl/forms/PRmVDIn16c25mGnG3
2. Tekintse meg a részletes programot!
3. Töltse ki a regisztrációs űrlapot!
4. Ha megválaszolt minden kérdést, kattintson a „küldés” vagy „submit” gombra.
5. A regisztrációjáról egy visszaigazoló e-mail fog érkezni az ön által megadott e-mail címre. 5. A regisztrációjáról egy visszaigazoló e-mail fog érkezni az ön által megadott e-mail címre. 
(Amennyiben nem kapta meg, kérjük jelezze azt az orszagos.talalkozo@gmail.com e-mail címen!)

Regisztrált, de később kiderül, hogy mégsem jön? Kérjük, jelezze minél előbb az 
orszagos.talalkozo@gmail.com e-mail címen. Segítségét a részvételre várakozók nevében is 
köszönjük!

Az online regisztráció határideje: szeptember 26. (kedd)
AZ ELSŐ 30 REGISZTRÁLÓ KÖZÖTT KIADVÁNYAINKBÓL ÁLLÓ CSOMAGOKAT AZ ELSŐ 30 REGISZTRÁLÓ KÖZÖTT KIADVÁNYAINKBÓL ÁLLÓ CSOMAGOKAT 
SORSOLUNK KI!!!

SZERETETTEL VÁRJUK RENDEZVÉNYÜNKÖN! 
Kérdése van a rendezvénnyel kapcsolatban? Keressen bennünket a +3670 335 39 59-es 
telefonszámon, vagy az orszagos.talalkozo@gmail.com e-mail címen! 


