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MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR: 

 

 

DRÁMA- ÉS SZÍNHÁZISMERET-TANÁRI SZAK 
egyszakos, 4 féléves levelező képzés tanári diplomával rendelkezők 

számára 
 

 

• A Színháztudományi Intézeti Tanszék drámás képzései között elindul az egyszakos, 

levelező formájú képzés tanári diplomával már rendelkező érdeklődők számára. A 4 

féléves dráma- és színházismeret-tanári képzésre általános vagy középiskolai tanári 

diplomával rendelkező kollégák jelentkezhetnek. 

• A képzés célja az iskolai nevelés-oktatásban, a szakképesítés megszerzésére felkészítő 

képzésben, az alapfokú művészetoktatásban és a felnőttképzésben dolgozó tanárok 

képzése, akik képesek a dráma- és színházismeret és különféle drámajátékos 

foglalkozások elméleti, illetve gyakorlati tevékenységeinek tanítására, tervezésére, 

szervezésére, irányítására. 

• A képzés során hallgatóink kisebb részben elméleti, nagyobb részben gyakorlati 

kurzusokon sajátítják el a dráma- és színházpedagógia ismereteit, tevékenységeit, részt 

vesznek gyakorlati foglalkozásokon. Óraadó tanáraink gyakorló drámatanárok, akik 

nagy gyakorlattal és tapasztalattal rendelkeznek a dráma- és színházpedagógia különféle 

területein.  (Kurzusaink közül néhány: Kreatív zenei és énekes gyakorlatok, A 

néphagyomány dramaturgiája, Mozgásos gyakorlatok, Improvizáció előkészítése és 

irányítása, Dramatizálási, szerkesztési gyakorlatok, Színjátékos gyakorlatok, 

Rendezőtanári ismeretek). A színház- és drámaelméleti ismeretek egy részét hallgatóink 

a Színháztudomány mesterképzés és a BA képzés színháztörténet szakirányának 

hallgatóival együtt tanulhatják (Közös kurzusaink pl.: Kreatív írásgyakorlat, Tánc- és 

bábszínház, Színházi menedzsment, Színház és társművészetek). 

 

A dráma- és színházismeret-tanári képzés a Művészetek műveltségi terület tanári szakjaként 

okleveles dráma- és színházismeret-tanári diplomát ad, mellyel általános és középiskolában, 

valamint alapfokú művészetoktatási intézményben dolgozhatnak a pedagógusok.  

 



Az egyszakos dráma- és színházismeret-tanári képzés kizárólag levelező képzési formában, 

államilag támogatott és önköltséges formában is indul. Az oktatás rendszerint pénteki és 

szombati napokon lesz. 

 

A szakra felvételi alkalmassági vizsgát kell tenniük a jelentkezőknek, melynek követelménye 

dráma- és színházismeret témaköréből: 

- írásbeli beadandó: egy 3-5 oldalas előadás-ismertetés egy látott színházi előadásról  

- motivációs levél 

- szóbeli vizsgarész: egy választott prózai vagy verses szöveg előadása 

- szakmai beszélgetés 

 

 

 

 

Szeretettel várjuk képzésünkre! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 

Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 

Színháztudományi Intézeti Tanszék 

8200 Veszprém, Vár u.39. 

Tel.: 88/622 734  

szitu@almos.uni-pannon.hu 

http://szinhazweb.uni-pannon.hu 
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