
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                                                                                                                                                            

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK 

Vitéz János Tanárképző Központja 

 

DRÁMA- ÉS SZÍNHÁZISMERET-

TANÁRI OSZTATLAN NAPPALI 

KÉPZÉST indít 

BUDAPESTEN! 
 

 

A dráma- és színházismeret-tanári szak az osztatlan tanárképzésben tanári szakként felvehető a 

kétszakos képzési formában. A képzés időtartama 8 félév és egy év egyéni iskolai gyakorlat, okleveles 

dráma- és színházismeret-tanári diplomát ad, mellyel általános és középiskolában, valamint alapfokú 

művészetoktatási intézményben és a felnőttképzésben dolgozhatnak a pedagógusok.  

  

Lehetséges szakpárok: 

dráma- és színházismeret-tanár – magyartanár 

dráma- és színházismeret-tanár – történelemtanár 

dráma- és színházismeret-tanár – német nyelv és kultúra tanára 

dráma- és színházismeret-tanár – angol nyelv és kultúra tanára 

dráma- és színházismeret-tanár – média-, mozgókép és kommunikációtanár  

dráma- és színházismeret-tanár – hittanár-nevelőtanár 

 

A képzés célja a dráma- és színházismeret valamint a különféle drámajátékos foglalkozások elméleti és 

gyakorlati tevékenységeinek tanítására, tervezésére, szervezésére, irányítására képes szaktanárok képzése. 

A képzésen – nagyrészt gyakorlati kurzusokon – elsajátíthatók a drámajátékok vezetéséhez, a színházi 

ismeretek oktatásához szükséges tudnivalók, valamint az a drámatanári személetmód, mely a diákok 

aktivitására építő, konstruktív pedagógiai elvek alapján irányítja az iskolai tevékenységeket. 

(Kurzusaink közül néhány: Szerkesztési, dramatizálási és rendezői gyakorlatok, Zenei kreativitási 

gyakorlatok, Mozgás- és táncgyakorlatok, Improvizációs gyakorlatok, Bábjátékos gyakorlatok, 

Drámafoglalkozások az iskolában, Produkciós gyakorlatok, Színházi gyakorlatok stb.). 
 

Tanáraink az egyetemünk e szakterületen elismert oktatóiból (például Eck Júlia, Kaposi József, Medgyesi 

Schmikli Norbert, Tölgyessy Zsuzsanna), valamint a drámapedagógia és színházi nevelés közismert 

szakembereiből kerülhetnek ki: pl. Bori Viktor, Bujtor Anna, Golden Dániel, Kaposi László, Körömi 

Gábor, Pap Gábor, Perényi Balázs, Tóth Zsuzsanna, Uray Péter, Zalán János és mások. 

 

A felvételi vizsgáról: A pedagógia alkalmassági vizsgához kapcsolódóan a dráma- és színházismeret-

tanári szakra jelentkezők készüljenek egy látott előadásról szóló beszélgetésre és egy választott prózai vagy 

verses szöveg előadására is. A drámából tett érettségi vizsga kiváltja ezt a vizsga-részt. 

Szeretettel várjuk képzésünkre! 

A képzéssel kapcsolatban további felvilágosítással szolgál:  

A PPKE Vitéz János Tanárképző Központja 

e-mail:  tanarkepzo@btk.ppke.hu 

tanarkepzo@btk.ppke.hu 
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