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Színháziskola
30 órás továbbképzés
Alapítási engedély száma: 12/84/2019
KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
KÉPZÉS CÉLJA:
A Színháziskola – 30 órás továbbképzés célja, hogy segítséget nyújtson a résztvevőknek abban, hogy
hogyan válasszák ki a művelődő közösségek, diákok életkorának, igényeinek és a lehetőségeknek
megfelelő előadó-művészeti produkciót és azt hogyan dolgozzák fel a diákokkal. A képzés keretében
tapasztalattal rendelkező drámapedagógus szakemberek adnak módszertani segítséget a látogatásra
való felkészítésben, majd a megtekintett produkció közös feldolgozására, a tanulók befogadói
magatartásának fejlesztésére.

KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
Magyarország művelődési színterei; Előadó-művészeti intézményhálózat és működése; Előadóművészeti produkció létrehozásának fázisai; Viselkedéskultúra alapjai a különböző előadó-művészeti
terekben; Előadó-művészeti intézmények és azok programjainak megismerése; Előkészítés, látogatás,
a befogadói magatartás, az élményfeldolgozás tartalmi és formai elemei.

KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE: 2 kontakt alkalom 6 órában a megyei helyszíneken; 8 óra e-learning; és
2 napos tanulmányi út Budapesten teljes ellátással (étkezések, szállás, utazás bérelt autóbusszal) és
előadóművészeti produkcióval.

A képzés célcsoportjai: kulturális intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek,
egyházak, oktatási és további intézmények, szervezetek nem pedagógus munkaköreiben
tevékenykedő diplomás vagy legalább érettségivel rendelkező szakemberek részére egyaránt
hasznos tartalommal rendelkeznek a képzések.
A jelentkezés feltétele: min. érettségi
A képzés díja: térítésmentes, a képzés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott
A képzés indítása: 2020. szeptember 1-től. A budapesti színházi előadás (Fővárosi Nagycirkusz
előadó-művészeti produkció) időpontja 2020. szeptember 14-15 (hétfő-kedd), ezen időpontot
megelőzően kerül kijelölésre az első képzési nap időpontja, illetve az előadást követően a 4. képzési
nap időpontja. (1. képzési nap Szfvár, 2-3. képzési nap Budapest Nagycirkusz, 4. képzési nap Szfvár)

A képzés zárása: A képzés résztvevőjének a képzés során két online tesztet kell eredményesen
kitöltenie, majd a képzés során min. 5 oldalas esszé jellegű záródolgozatot készítenie otthoni munka
keretében. A képzést eredményesen záró résztvevők, pedagógus végzettség esetén tanúsítványt, az

egyéb végzettséggel látogatási igazolást kapnak.
A képzés min. 20 fős csoportokkal indul!
A képzéssel kapcsolatos bővebb információ:
szinhaziskola@nmi.hu
A képzést jelenléti oktatás formájában tervezzük megvalósítani, azonban a koronavírus járvány hazai
helyzetének megváltozása esetén távoktatási formára térhetünk át.
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