
November 20. péntek WSO online + Kéksziget (?) 

15.00 - 18.00 WSO online előadásnézés és szakmai kommentárok (vagy beszélgetés) előadás + beszélgetés – YouTube 

18.00 - 19.30 Kéksziget (Kerekasztal Színházi Nevelési Központ)  friss anyag – annyira sok minden függ a vágástól… november 13-án derül ki, hogy kész 
lesz-e a filmes rész – ha igen, akkor egy színházi nevelési előadással nyitunk már pénteken  

 

November 21. szombat 9.00 - 18.00 

  színházi játék foglalkozás foglalkozás foglalkozás foglalkozás  beszélgetés 

 9.00-9.55 
Játék (kor)határok nélkül - Népmeseadaptáció a színházi gyakorlatban különféle korosztályok számára  

Markó Róbert előadás + beszélgetés zoom 100 fő minden korosztály 

10.00-10.55 

10.00-12.25 
Köztünk marad 
Szkéné Színház  
online közösségi 

játék 
zoom 
14 fő 

középiskolától 
felfelé 

Átalakulás, átalakítás - Láposi Terka előadás + beszélgetés zoom 100 fő minden korosztály 

11.00-11.55  

11.00-11.55 
Pillantás a jövőbe 

Nyári Arnold           
online dármajáték 

zoom 
20 fő 

1-2. osztály 

11.00-11.55 

Tovább is van... 

Varju Nándor  
interaktív online stand 

up és párbeszéd 
zoom 
25 fő 

középiskolás 
korosztály 

11.00-12.25 
Hogyan segítheti a 
dráma, hogy egy 

gyerek hathasson a 
világra? 

 Hintalovon 
Gyermekjogi 
Alapítvány 
workshop 

zoom 
16 fő 

13-17 éves korosztály 

11.00-11.55 
Út a teljes 

zenebefogadáshoz 
Belejné Apró Veronika        

kreatív zenehallgatás 
zoom 
15 fő 

felső tagozat és középiskola 

12.00-12.25 12.00 - 13.25 
Gyilkos zoom 
SzínMűVeletek 

Hlinyánszky 
Domonkos és 
Mlynarik Júlia 

online drámajáték 
zoom 
15 fő 

felső tagozat és 
középiskolás 

korosztály 

 

12.00-12.55 
Gép-impro 
Eck Attila  

sajátélményű online 
gyakorlatok 

zoom 
20 fő 

középiskolás 
korosztály 

 
12.00-12.55 

Látványtervezés 
színjátszó előadásokhoz 

Molnár Anna 
előadás + beszélgetés  

zoom 
100 fő 

minden korosztálynak 

12.30-12.55 
 

  
 



13.00-13.25 13.00-13.55 

Pont, mint te, avagy  

tanítási liezón...  

Gyevi-Bíró Eszter  

sajátélményű online 
mozgástréning 

zoom 
20 fő 

12+ korosztály 
 

13.00-13.55 
BeszélDráma! 

Ruff-Kiss Ágnes  
sajátélményű 

beszédtechnika 
foglalkozás + 
beszélgetés 

zoom 
25 fő 

általános- és 
középiskolás 

korosztály 

13.00-14.25  
Az átlagostól eltérő 

gyerekek bevonása a 
drámába 

MáSzínház                
workshop 

zoom 
16 fő 

általános iskolás 
korosztály 

13.00-13.55 
Hajdu Szabolcs  

A színházi és filmes 
formanyelv közti 

átjárások, különös 
tekintettel az idő- és 

térkezelésre 
előadás + beszélgetés  

zoom  
100 fő 

minden korosztálynak 

13.30-13.55 

 

14.00-14.25 

14.00 - 16.25 
Köztünk marad 
Szkéné színház  
online közösségi 

játék 
zoom 
14 fő 

középiskolától 
felfelé 

14.00-14.55 
Az interaktivitás 

maximalizálásának 
lehetőségei... 
Hornok Máté           

online tanítási drámaóra 
zoom 
25 fő 

általános iskolás 
korosztály 

14.00-14.55 
Mi megy át a 

képernyőn? 

Darabos Petra  
online színházismeret 

óra 
zoom 
25 fő 

középiskolás 
korosztály 

14.00-14.55 

A dráma és a színjátszás 

lehetőségei az online 

térben 

Gyevi-Bíró Eszter, Pátkay 
Mónika, Körömi Gábor, a 
beszélgetést vezeti: Nyári 

Arnold 
kerekasztal beszélgetés + 

beszélgetés  
zoom  
100 fő 

felnőtteknek 

14.30-14.55  

15.00-15.55 

15.00-15.55 

Hogyan (l)eszünk 

együtt? 

online 
palacsintakészítés 
Rábavölgyi Tamás  
online bohóctréning 

zoom 
18 fő 

felsőtől felfelé  

15.00-15.55 

Keret 
Nyáry Pál  

online 
drámafoglalkozás 

zoom 
25 fő 

középiskolás 
korosztály 

15.00-16.25      
 Co-Warming 

EMPOWERMENT(AL) 
Sarlós Flóra Eszter 

saját élményű 
workshop 

zoom 
100 fő 

felnőtteknek 

15.00-15.55 

Meddig vagyok 
drámatanár?  

Lovai Ágota, Lukács 
Ákos, Tara Andrea, a 
beszélgetést vezeti: 

Jászay Tamás  
szakmai vita + beszélgetés  

zoom  
100 fő 

felnőtteknek 



16.00-16.25 

 

 
16.00-17.15 

Mesélő 
 Trafó Gondolat 

Generátor 
online storytelling 

foglalkozás 
facebook-profil 

25 fő 
középiskolától felfelé 

 

 
16.00-17.15 

Könyvbemutatók - MTA 
Neveléstudományi 

Bizottságának 
Drámapedagógiai 

Albizottsága 
csoportos könyvbemutató 

zoom  
100 fő 

felnőtteknek 

16.30-17.15 

 

 

17.20-18.35  

17.20 - 18.35 
Testérzet zoom 
SzínMűVeletek 

Stern Lili 
mozgásos és relaxációs 

gyakorlatok 
zoom 
14 fő 

középiskolás korosztály 

 
17.20 - 18.50 

Zoombál 
SzínMűVeletek 

Milovits Hanna és 

Fahn Rebeka 

Online, jelmezes, 

storytelling 

foglalkozás 

zoom 
14 fő 

 

17.20-18.20 

Történetalapú oktatás, 

szerepjáték, 

világépítés 

Vadász Norbert 
sajátélményű workshop 

skype 

20 fő 

6-9 éves korosztály 

17.20-18.20 

Külön - mégis együtt 

Vági Eszter  
sajátélményű tréning + 

beszélgetés 
zoom 
25 fő 

középiskolás korosztály 

 
 


