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BESZÁMOLÓ (2021)
Beszámolónk a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2021. évi nagyobb programjainak,
akcióinak felsorolására épül:
1. 2021 januárjában elkészítettük a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó

Találkozó és Fesztivál kiírását, egyeztettük, szerveztük, lekötöttük a partner
intézményekkel és szervezetekkel az összes megyei és regionális találkozót:
időpontot és helyszínt, meghirdettük a WSO-t. A csoportok regisztráltak (jól
érezhetően alacsonyabb számmal, mint az utolsó járvány előtti évben). Majd jött a
Covid újabb hulláma miatt a lezárások, korlátozások sora.
2. Színházi lecke: megszerveztük és online lebonyolítottuk 2021 februárjában – sikeres

program volt.
3. Elkészült 2021-ben a DPM 2020-as 3-4. száma (február végére).
4. Befejeztük (online) 2021 márciusában a 2020 őszén elindított drámapedagógiai

tanfolyamot.
5. Meghirdettük és elindítottuk a mentorálási program kísérleti szakaszát.
6. Egy hétvége kivételével online valósítottunk meg egy 120 órás drámapedagógiai

kurzust szigetvári pedagógusokkal (a városi önkormányzat megrendelésére).
7. Szakmai műhelyek sorozatát szerveztük meg – 14 műhelyt valósítottunk meg. Új és

sikeres programunk volt.
8. Létrejött 2021 júniusában egy online országos WSO (sok beküldött előadással,

gondos válogatással és szakmai értékeléssel).
9. Dráma van – nyáron is! (megvalósult a kétnapos program 2021 augusztusában –

valós térben, szép számú résztvevővel)
10. Gyermekszínjátszó rendezői tábori csoportot hirdettünk és szerveztünk 2021

augusztusában (az ODE gyomaendrődi táborának részeként, a társszervezet
támogatásával).
11. Meghirdettük és elindítottuk 2021 őszén a drámapedagógiai tanfolyamot, valamint a

gyermek- és diákszínjátszó rendezői tanfolyamot. Ezek közül az első be is fejeződött
2021-ben (míg a rendezői tanfolyam 2022 februárjában).
12. Országos Gyermekszínjátszó-rendezői Fórum: nagy érdeklődéssel mellett

megvalósult 2021 szeptemberében.

13. A sokadik (teljes, országos) átszervezéssel, nagyjából két év munkájával létrejött

valós térben is az Országos Gyermekszínjátszó Találkozó és Fesztivál:
szeptemberben és októberben voltak válogatók – októberben, az őszi szünet első
napjaiban maga az országos a fesztivál is létrejöhetett Pécsett, a Zsolnay Negyedben
(a Bóbita Bábszínházban és az Apolló Kulturális Egyesület munkatársainak hathatós
közreműködésével).
14. Szerveztünk egy konferenciát a pécsi WSO nulladik napjára: az ünnepi műsorok

nagyon fontos témaköre volt a konferencia tárgya.
15. Színház-Dráma-Nevelés: novemberben megszerveztük és valós térben

megvalósítottuk a kétnapos módszertani hétvégét (online nulladik nappal együtt).
16. Sor került a szakmai elismerési rendszerünk jelentős bővítésére: kiadtuk a

gyémántokleveles rendezői címet 64 főnek 2021 szeptemberében, majd novemberben
három kollégánk kapott Mezei Éva-díjat.
17. Kiadtunk egy könyvet (Gyémánt-könyv).
18. Elindult a Gondolatkövető nevű podcastunk: elkészült (és a Spotify, a Google

Podcast, az Anchor rendszerén, továbbá a drama.hu oldalon megtalálható) az első
évad 6 adása.
19. Érdekképviseleti munkát végeztünk – ahol és amikor erre szükség volt.

Fenntartottuk tagságunkat az IDEA nevű drámás-színházi nevelési világszervezetben.
Hazai szakmai fórumokon több alkalommal képviseltük szakterületünket.
20. Egész évben működtettünk két honlapot és két Facebook oldalt.

MUNKATERV (2022)
Munkatervünk a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2022. évi tervezett nagyobb
programjainak, akcióinak felsorolását tartalmazza. A tervezet nem véletlenül akkor készül,
amikor már javában benne vagyunk a naptári évben. A legnagyobb méretű akcióink
megrendezése – egyéb, az utóbbi években jelentkező, világszerte ható tényezők említése
nélkül – a szükséges anyagi feltételek megszerezhetőségének bizonytalansága miatt sokáig
csak szándéknyilatkozat szintjén jelenhetett meg, valahogy így: „igen, szívesen
foglalkoznánk vele, ahogy tettük eddig, továbbra is, ha valahonnan lehetne rá pénzt szerezni”.
Az első negyedév végén tisztábban látjuk a képet és a terepet: jó néhány programunkra
mondhatjuk azt, hogy megvalósításukhoz reális lehetőségeink vannak. Más programoknál
továbbra is csak a szándékokról beszélhetünk.
A tervezet több elemében visszaidézi a 2021-es esztendő beszámolóját.
1. 2022 januárjában meghirdettük a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó

Találkozó és Fesztivált. A megyei és regionális fordulók megrendezéséhez az anyagi
feltételeket hagyományosan biztosító (NKA) pályázat nem került kiírásra. A
kulturális tárca támogatási ígéretét bírjuk, erre alapozva tudtuk elindítani az országos
találkozó szervezését. A szokásos háromlépcsős felmenő rendszer helyett a
világjárványnak a csoportok munkáját lassító vagy konkrétan akadályozó hatása
miatt két lépcsőt tervezünk: így a csoportoknak több idejük jut a felkészülésre.

Ünnepi műsorral, akár darabrészlettel, vagy éppen előadás nélkül is várjuk a
csoportokat, amelyeknek nem kell nevezési díjat fizetniük.
2. A Színházi lecke 2022. évi programja szervezési problémák miatt a szokásos februári

időpontban (18 év után először) nem került megrendezésre. Még nem mondtunk le a
programról…
3. A DPM 2021. évi egyes számai jelentős késéssel, de 2022 májusával bezárólag meg

fognak jelenni.
4. A DPM internetre költözése sürgetővé tette számunkra honlapunk ezen rovatának

felújítását (májusra várható).
5. Drámapedagógiai tanfolyamot (120 órás pedagógus-továbbképzés) indítottunk 2022

februárjában és tervezzük a hagyományosan szeptemberben kezdődő tanfolyam
indítását.
6. A 2022 februárjában befejezett gyermek- és diákszínjátszó rendezői tanfolyam (120

órás pedagógus-továbbképzés) után szeptemberben tervezzük új képzés indítását.
7. Az előző naptári év Rendezői szakmai műhelyek gyermek- és diákszínjátszó

csoportvezetőknek című rendezvénysorozatának második évadát kívánjuk
megszervezni. Ennek során néhány műhely munkáját ismét elindítjuk, és mellettük
szervezünk újakat is.
8. Társrendezőnk, Debrecen Megyei Jogú Város közreműködésével június 9-10-11-én

rendezük meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivált.
9. A fesztivál programja – immár hagyományosan – egy konferenciával indul (Elmesélt

életek – történetmesélés a dráma és a színház eszközeivel címmel és alcímmel).
10. Dráma van – nyáron is! A kétnapos program tervezett időpontja: 2022. augusztus 17-

18. Helyszíne a Marczibányi Téri Művelődési Központ.
11. Gyermekszínjátszó rendezői tábori csoport szervezését tervezzük az előző év

gyakorlatának megfelelően Gyomaendrődön, az ODE-val történő együttműködés
keretei között, 2022 augusztusában.
12. Az idén is megrendezésre kerülő Országos Gyermekszínjátszó-rendezői Fórum

időpontja: 2022. szeptember 24.
13. A Színház-Dráma-Nevelés módszertani hétvége programja 2022. november 18-19-én

kerül megrendezésre. Az utóbbi két program helyszíne: Budapest, Marczibányi tér.
14. A második évaddal folytatjuk a Gondolatkövető nevű podcastunk megjelentetését.

(Az eddig műsorok elérhetők a Spotify, a Google Podcast, az Anchor rendszerén,
továbbá a drama.hu oldalon).
15. Érdekképviseleti munkánkat a továbbiakban is végezzük.
16. Továbbra is működtetjük a drama.hu és a wso.hu honlapjainkat és Facebook

oldalainkat.

