
Alapcél szerinti tevékenységek 

1. 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása 

A Társaság összefogja, szervezi, képviseli a hazai művészetpedagógia egyik prosperáló területén 

dolgozó szakembereket: a drámapedagógia, a gyermekszínjátszás és a színházi nevelés hazai 

művelőit. Az egyesületi tagokon, a rendezvényeinken, képzéseinken résztvevőkön, a szakmai 

kiadványainkat, honlapunkat olvasókon keresztül több száz szakembert, sok ezer gyermeket érint 

tevékenységünk. 

Mindezt az elnökség tagjainak önkéntes munkájával látjuk el. Állandó alkalmazottunk nincs, nagyobb 

projektjeinket megbízott projektvezető segíti. 

A drámapedagógia területének ápolása érdekében akkreditált képzéseket indítunk, szakmai napokat, 

tréningeket szervezünk. A „Dráma van” nyári szabad kurzusunkon és tavaszi akciónkon megkötések 

nélkül adunk teret számtalan drámával, színjátszással foglalkozó kollégának, csoportnak a 

megmutatkozásra. 

Üzemeltetjük, folyamatosan frissítjük honlapunkat, bővítjük adattárait, ezzel gyarapítva az elérhető 

szakmai anyagokat. Facebook-oldalt üzemeltetünk honlapunk és rendszeresen kiküldött elektronikus 

hírlevelünk mellett friss hírcsatornaként. Ezen a felületen a saját programjaink mellett, a 

társművészetekről, és a drámával határos programokról osztunk meg információkat. 

Partnerszervezetekkel, intézményekkel együttműködve, a közös munkát koordinálva az ország 16 

megyében, 6 régióban szerveztük meg a gyermekszínjátszók országos találkozóját. Szakmai 

fórumokon, módszertani napokon biztosítjuk a szakmai megújulás lehetőségét. 

Megszerveztük és lebonyolítottuk hagyományos szakmai rendezvényeinket. Együttműködő 

partnerként közös szervezésben a Marczibányi Téri Művelődési Központtal a Színházi leckét, mely 

elsősorban a színjáték iránt érdeklődőket célozza, a Színház-Dráma-Nevelés hétvégét, „Az imprótól az 

előadásig” címmel, a Gyermekszínjátszók példatára című rendezvényt, a jó gyakorlatok átadására. 

Meghirdettük és partnerszervezetekkel, intézményekkel együttműködve, a közös munkát 

koordinálva lebonyolítottuk a XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó 18 megyei, 

6 regionális találkozóját és országos fesztiválját, idén Debrecenben. 

Elindítottuk a drámapedagógiával és a gyermekszínjátszással foglalkozók megmutatkozására tavaszi 

„Dráma van” akciónkat, mely teret ad a szakembereknek, gyermekeknek a nyilvánosság elé lépésre 

nyílt foglalkozások, villám-csődületek, bemutatók formájában. 

Megjelentettük periodikánkat, a Drámapedagógiai Magazint. Benne szakmai újdonságok, a hazai és 

határon túli szakmai rendezvények beszámolói, interjúk, foglalkozás leírások olvashatóak. Régebbi 

lapszámaink folyamatosan kerülnek feltöltésre honlapunkra.  

Novemberi közgyűlésünkön társaságunk megerősítette vezetőségét és a megkezdett megújulási 

programot. 

Pályázatokat írtunk. Pályázataink, valamint a szakminisztérium támogatása biztosították szakmai 

programjaink, munkánk megvalósíthatóságát. Így szakembereink nem csak a hazai, hanem a határon 

túli pedagógus és közművelődési szakemberek munkájának, szakmai előre lépésének segítésében is 

aktív szerepet vállalhatnak, mind az itthon szervezett programokra való eljutás lehetőségének 

biztosításával, mind kiutazással. 

 

 

 



Közhasznú tevékenység bemutatása  

 

megnevezés, jogi háttér (az alapszabályból kimásolva), célcsoport, részesülők száma 

• gondozza a drámapedagógia ügyét 

• 2011. évi CXC. tv. 4.§ 

• 2004. évi CXXXIV. tv. 5.§ (3) 

• pedagógus, közműv. szakember, felsőoktatási hallgató 

• 3000 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Társaságunk szakmai napokat, tréningeket, bemutató foglalkozásokat, akkreditált és nem akkreditált 

képzéseket szervezett, tanulmányokat, szakmai cikkeket jelentetett meg, kapcsolatot tart a 

nemzetközi szervezetekkel, életben tartotta az országos gyermekszínjátszó találkozót.  

megnevezés, jogi háttér (az alapszabályból kimásolva), célcsoport, részesülők száma 

• a gondozott területek módszertani megújítása, irányítása 

• 2001. évi CI tv. 3.§ (2) a), b) 

• 2011. évi CXC tv. 4.§, 2004. évi CXXXIV. tv. 5.§(3), 277/1997. Korm. rendelet 4-5.§ 

• köznevelés, közművelődés szakemberei 

• 1500 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Akkreditált képzéseinken tanúsítványt szerzett 66 fő, módszertani írásokat jelentettünk meg, részt 

vettünk a szakmai platformok egyeztetésein. 

megnevezés, jogi háttér (az alapszabályból kimásolva), célcsoport, részesülők száma 

• gondozza a gyermekszínjátszás ügyét 

• 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 7 

• 1991. évi XX. tv. 121.§a)-b),2008.évi tv. 23.§ (4) 13. 

• színjátszó gyermekek, csoportvezető pedagógusok 

• 4500 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Országosan és a határon túli magyarság körében nem csökken a színjátszással foglalkozó gyermekek 

száma, folyamatosan nő a munkaforma, a tevékenység iránt érdeklődő, tanulni vágyó, ismereteket 

szerzett pedagógusok, közművelődési szakemberek száma.  

megnevezés, jogi háttér (az alapszabályból kimásolva), célcsoport, részesülők száma 

• gondozza a határontúli magyarság ügyét 

• 2011. évi CLXXIX tv. 115.§ a)-i) 

• 2011. évi CLXXIX tv. 163.§, 2011. évi CLXXIX. tv. 163§ (1) 

• határon túli magyar oktatásban, színjátszásban részt vevő pedagógusok 

• 700 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Az idén is részt vállalunk a határon túli magyar pedagógusok, gyermekszínjátszók munkájának 

segítésében, ennek érdekében határon túli tréningeken, képzéseken, továbbképzéseken, szakmai 

rendezvényeken, nyári egyetemeken vállaltak feladatot kollégáink. A határon túli magyar 

gyermekszínjátszó találkozókon szakértő zsűriként vettek részt kollégáink, akik a helyszínen 

képzésnek is megfelelő konzultációt folytattak a csoportok vezetőivel. 



Pályázatok - támogatások 

támogatás adatai 

• A Magyar Drámapedagógiai Magazin 2017. évi lapszámainak megjelentetése 

• NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma 

• 1500000.- 

Felhasználás szöveges bemutatása 

A támogatást folyóiratunk számainak kiadására, a nyomdai, a szerkesztési költségekre, valamint 

néhány szerző szellemi tevékenységének honorálására fordítottuk. 

Tevékenység bemutatása 

Drámapedagógiai Magazin a közművelődés, a közoktatás, a művészetpedagógia területén az 

egyetlen olyan szakmai folyóirat, amely az amatőr színjátszás legvirágzóbb ágáról, a 

gyermekszínjátszásról, illetve a drámapedagógiáról, e különleges nevelési módszerről ír. 

Megjelentetett számainkban a 2017. évi gyermekszínjátszó fesztiválokról számoltunk be, az év 

folyamán létrejött tanulmányokból, óravázlatokból, beszámolókból készült válogatás, valamint 

szakmai könyvismertetőket adtunk közre. 

  

támogatás adatai 

• A Magyar Drámapedagógiai Társaság 2017. évi programjainak (arányos részben működési 

jellegű kiadásainak) támogatása 

• Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

• 1500000  

 

Felhasználás szöveges bemutatása 

A támogatást a meghívott gyermekcsoportok egy részének elszállásolására, a szakmai meghívottak 

tiszteletdíjára, műsorvásárlásra, előkészítő munkálatokra, nyomdai munkákra, ajándék szakmai 

kiadványokra fordítottuk. 

Tevékenység bemutatása 

Pécs város kulturális osztályának munkatársaival, és a FESZT szervezésével együttműködve a városi 

intézmények segítségével valóban ünnepé tudtuk formálni az év legizgalmasabb előadásait 

felvonultató eseményt.  

 

támogatás adatai 

• XXV. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál megrendezése 

• Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

• 500000 

Felhasználás szöveges bemutatása 

A támogatási összeget a meghívott gyermekcsoportok és vendégek egy részének elszállásolására, a 

szakmai meghívottak tiszteletdíjára, műsorvásárlásra, előkészítő munkálatokra, a szervezők, 

lebonyolítók tiszteletdíjára, a rendezvény dokumentálására fordítottuk.  

Tevékenység bemutatása 

A XXVI. fesztivál megrendezése az alkalomhoz méltóan sikerült: Debrecen ismét kiváló gazdája volt az 

ország legjobb gyermekszínjátszóinak. A megyei és a regionális találkozók lehetővé tették, hogy 

szakmailag erős rendezvény jöjjön a felmenő rendszerű országos rendezvénysorozat harmadik 



lépcsőjeként, egyben záró eseményeként. Az országos gyermekszínjátszó fesztivál negyedszázada 

tele van az értékek megőrzésének és továbbvitelének, valamint a megújításnak együttesen 

megjelenő szándékával. Ilyen volt például az, hogy továbbra is értékalapú, és nem területi a válogatás 

az országos fesztiválra. A hazai csoportok életkorilag lefedték azt a tartományt, amit a 

gyermekszínjátszás jelent, és területileg is lefedték az ország jelentős részét. 

támogatás adatai 

• XXV. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál megrendezése 

• Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

• 500000 

 

támogatás adatai 

• A XXIV. Színház-Dráma-Nevelés módszertani hétvége megrendezése 

• NKA Közművelődés Kollégiuma 

• 1200000 

 

Felhasználás szöveges bemutatása 

A támogatást teljes egészében a meghívott előadók tiszteletdíjára fordítottuk. 

Tevékenység bemutatása 

A nagy hagyományra visszatekintő őszi módszertani hétvégénk a drámapedagógia és a színházi 

nevelés egyik legjelentősebb országos eseménye, amelyet 2017-ben immár XXV. alkalommal 

rendeztünk meg a Marczibányi Téri Művelődési Központban, az intézmény együttműködésével. 

Drámafoglalkozásokat (saját élményű és bemutató órák beszélgetéssel egybekötve), műhelymunkát, 

prezentációkat, beszélgetéseket, valamint színházi előadásokat kínáltunk a rendezvényre látogató 

szakembereknek és érdeklődőknek. A programok párhuzamosan zajlottak, ügyelve arra, hogy a 

különböző korosztállyal dolgozó, más-más érdeklődésű kollégák folyamatosan megtalálják a 

számukra szakmai felfrissülést, feltöltődést, új ismeretet adó lehetőséget. 

 


