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KÖZGYÛLÉSI MEGHÍVÓ 
A Magyar Drámapedagógiai Társaság következõ 
közgyûlésére 
2006. május 26-án, pénteken 16.00 órai kezdettel 
kerül sor Budapesten, a Marczibányi Téri 
Mûvelõdési Központban. A közgyûlés egyetlen � 
tervezett � napirendi pontja a közhasznúsági 
jelentés megvitatása és elfogadása. 
Szeretettel várjuk egyesületi tagjainkat. 

A Magyar Drámapedagógiai Társaság kiemelten 
közhasznú társadalmi szervezet. Ön � ha akar � 
dönthet úgy, hogy adója 1%-val 
támogatja munkánkat. 
Ha megteheti, segítse így, anyagilag is, a dráma-
pedagógia és a gyermekszínjátszás terén folyta-
tott tevékenységünket! 
Adószámunk:19009801-2-41 

 
XV. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó, 2006 

Túljutva a megyei bemutatókon most a regionális találkozók vannak soron. Hat területi bemutatóból a lapzártáig három 
került megrendezésre. Félidõ. Az országos találkozó gálamûsorára meghívott csoportok listája (nyilván bõvülni fog!) 
jelenleg a következõ: 

KÉKINGESEK � KECSKEMÉT, KÍSÉRLETI SZÍNPAD � FELSÕSZENTIVÁN, LAJTORJA CSOPORT � 
SZABADSZÁLLÁS, NÁNAI GARABONCIÁSOK � ALSÓNÁNA, FÉSZEK SZÍNHÁZ � AGÁRD, TINÓDI 
DRÁMÁSOK � ENYING,BALATONSZABADI KREATÍV SZÍNPAD, TÜCSKÖK CSOPORT � MAKÓ, 

SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖR (KÓS KÁROLY ÁLT. ISK.) � BUDAPEST, 17-ES CSOPORT � BUDAPEST 
HEGYHÁT SZÍNPAD � BUDAPEST, SZERPENTIN GYERMEKSZÍNHÁZ  � BUDAPEST, HANGYABANDA-

APRAJA � BUDAPEST 
Május 20-21-én kerül megrendezésre az összes további regionális találkozó: 

A helyszínek és a meghívott szakértõk: Kisvárda � Pinczés István, Takács Gábor, Tóth Miklós; 
Balassagyarmat � Honti György, Nyári Arnold, Perényi Balázs; 

Gyõr � Kaposi József, Keserû Imre, Sándor L. István 

Fõszervezõ: Magyar Drámapedagógiai Társaság 
Az országos találkozó támogatója a Nemzeti Kulturális Alap 

Az országos találkozó gálamûsora 
2006. június 2-3-án Budapesten, a Marczibányi Téri Mûvelõdési Központban lesz. 

 

 
SPÁRTA-DRÁMA  
szakmai képzés drámapedagógusoknak 
2006. augusztus 14-17. között, Csepelen 

A Magyar Drámapedagógiai Társaság képzést szervez 
olyan hazai és külföldi drámás szakembereknek, taná-
roknak, mûvészeti csoportvezetõknek, a dráma iránt 
érdeklõdõ egyetemi vagy fõiskolai hallgatóknak, akik 
szakmai tudásukat, képességeiket szívesen fejlesztik nyá-
ron, intenzív körülmények között. 
A Spárta-dráma második alkalommal kerül megrendezés-
re. Nem szeretnénk kétszer ugyanazt � nagyon más lesz, 
mint tavaly volt� Tavaly 15 tanár 32 foglalkozást tartott. 
Most két tanár dolgozik párhuzamosan és végig.  
A 2006-os programban egy-egy magyar illetve angol 
nyelvû munkacsoportot indítunk. A két csoport tevékeny-
ségében � a szervezõk szándékai szerint � csak a munka-
nyelvben és a program sorrendjében lesz különbség.  

Tanáraink: Szauder Erik és Bethlenfalvy Ádám. 

Tréningjük témája: Napjaink uralkodó drámairányzatai 
�  az osztálytermi drámától a színházi nevelésig. 

Angol munkanyelvû csoport: 
augusztus 14-15.: Szauder Erik tréningje 
augusztus 16-17.: Bethlenfalvy Ádám tréningje 

A csoportba olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik 
a drámamunkához megfelelõ szinten ismerik és gyakorol-
ják az angol nyelvet. (A tréning során nem lesz tolmácso-
lás.) A csoport munkájában várhatóan részt vesznek kül-
földi drámások is � elsõsorban közép-kelet-európai ven-
dégekre számítunk. 

Magyar munkanyelvû csoport: 
augusztus 14-15.: Bethlenfalvy Ádám tréningje 
augusztus 16-17.: Szauder Erik tréningje 

2006/2. 

mailto:drama@drama.hu;
http://www.drama.hu;


(Reméljük, hogy ebben az esztendõben is lesznek határon 
túli magyar vendégeink.) 
A szakmai munka helyszíne: 
Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ 
(1214 Csepel, Simon Bolivár sétány 4-8.). 

A Spárta tavaly ingyenes volt. Reméljük, jövõre ismét az 
lesz. De most a szakmai program költsége négy szín-
házjegy ára: 10 ezer Ft/fõ (lehet, hogy van olcsóbb szín-
házjegy, de csak a jó színházakhoz mérjük magunkat) 

A Nagy Imre ÁMK-ban elõzetes megrendelés alapján ét-
kezési lehetõség biztosítható 600 Ft/ebéd áron. A szállás 
az ÁMK tornatermében megoldható, minimális költségté-
rítés ellenében. 
A programról a jelenleginél is részletesebb tájékoztató 
olvasható május 20-tól a www.drama.hu weboldalun-
kon. Ugyaninnen letölthetõ a jelentkezési lap. 

Jelentkezési határidõ: 2006. június 15. (A jelentkezés a 
részvételi díj befizetésével érvényes. A jelentkezéseket a 
beérkezés sorrendjében fogadjuk el.) 

A Spárta-dráma nem akkreditált, szabad oktatási forma. 
Ötletgazda: Kaposi László 

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket. Jelentkezés, informá-
ció: Botos Karolina, 70/3353959, 1/3361361, e-mail: 
drama@drama.hu 

 

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ-RENDEZÕI 
TOVÁBBKÉPZÉS 
2006. augusztus 7-11. között Csepelen, 
a Magyar Drámapedagógiai Társaság szervezésében 

Nem akkreditált képzésünkre olyan gyermekszínjátszó-
rendezõket, csoportvezetõket várunk, akik dolgoz-
nak/dolgoztak gyermekszínjátszó csoporttal, és kedvet 
éreznek ahhoz, hogy nyári táborra emlékeztetõ keretek 
között tovább gazdagítsák tapasztalataikat, mélyítsék ren-
dezõi tudásukat,; akik szívesen játszanak maguk is, és fej-
leszteni kívánják magukat sajátélményû tréningek és ren-
dezõi gyakorlatok segítségével. 
A képzésen örömmel látjuk azokat is, akik az utóbbi 
években végeztek a Magyar Drámapedagógiai Társaság 
által szervezett gyermekszínjátszó-rendezõi tanfolyam-
okon 

A továbbképzésen (szakmai okokból) legfeljebb 16 fõt 
tudunk fogadni. 
A résztvevõk jeles gyermekszínjátszó szakemberek, Fo-
dor Mihály, Kis Tibor és az általuk meghívott vendégta-
nárok vezetésével dolgozhatnak majd, két munkacsoport-
ban. 
A képzés helyszíne: Csepel, Nagy Imre Általános Mû-
velõdési Központ (1214 Csepel, Simon Bolivár st. 4-8.). 
A szakmai program költsége: 20.000 Ft/fõ 

A Nagy Imre ÁMK-ban elõzetes megrendelés alapján ét-
kezési lehetõség biztosítható 600 Ft/ebéd áron. A szállás 
az ÁMK tornatermében megoldható, minimális költségté-
rítés ellenében. 
A programról a jelenleginél is részletesebb tájékoztató 
olvasható május 20-tól a www.drama.hu weboldalun-
kon. Ugyaninnen letölthetõ a jelentkezési lap. 

Jelentkezési határidõ: 2006. június 15. (A jelentkezés a 
részvételi díj befizetésével érvényes. A jelentkezéseket a 
beérkezés sorrendjében fogadjuk el.) 
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket. Jelentkezés, informá-
ció: Botos Karolina, 70/3353959, 1/3361361, e-mail: 
drama@drama.hu 

 

A Magyar Drámapedagógiai Táraság 
KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZATOT 
NYERT�  
és ennek eredményeként 2006 õszétõl olyan 60 órás akk-
reditált drámapedagógiai tanfolyamok szervezésére és ve-
zetésére nyílik lehetõségünk, melyek az integrációs peda-
gógiai program részét képezik. Az IPR-ben részt vevõ is-
kolák tantestületei közel tucatnyi képzés közül választhat-
ják a drámát. Ha azt választják, akkor az augusztus végén 
és szeptember elején kiképezendõ trénereink közül egy-
egy páros vezeti majd a tanfolyamot, továbbá a képzést 
követõen 40 órában segíti még a tanfolyamon tanultak be-
építését az adott intézmény gyakorlatába (mentorálás). 
A munkában közremûködõ tanárok (�velük pályáztunk�): 
Bethlenfalvy Ádám, Gyombolai Gábor, Körömi Gábor, 
Püspöki Péter, Szakall Judit, Tegyi Tibor, Tóth Adél, Tö-
rök László, Vági Eszter, Vatai Éva, Wenczel Imre, 
Zalavári András. 
A 60 órás képzés akkreditációs anyagát és segédleteit, va-
lamint a képzõk képzésének 80 órás programját és segéd-
leteit a Sulinova megbízásából Kaposi László, Lipták Ildi-
kó, Mészáros Beáta és Takács Gábor dolgozta ki.  

 

A MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÕDÉSI 
KÖZPONT TÁBORAI 
1. KAKTUSZ SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR 
Játék � színjáték � drámajáték 9-13 éveseknek 
június 19-23-ig, naponta 9-16 óráig  
Helyszín: Marczibányi tér 
Önkifejezést segítõ és gazdagító technikák, ön- és társ-
ismereti játékok, csoportépítõ, csoportélményt adó gya-
korlatok elsajátítása. A tábor végén bemutató közös mun-
kánkból, a létrehozott elõadásból. 
A tábort Juszcák Zsuzsa drámatanár vezeti. 
Részvételi díj:15.000 Ft 
Információ: 70/3356285 
 
2. MARCZIS �RENGETEG� TÁBOR 
BALATONFENYVESEN 
július 13-21-ig, 10-15 év közötti gyerekeknek 
�Lesz mit mesélni otthon!�  
Játékrengeteg és kaland a Balatonnál.  
Színjátszó, kézmûves és madarász csoportokba várjuk a 
gyerekeket. (Kérjük ennek megjelölését a befizetéskor!) 
A közös élményeket többek között a számháború, tábori 
olimpia, méta és az éjszakai kalandtúra nyújtja majd a 
résztvevõknek. A többi legyen meglepetés!  
Csoportvezetõk: Zsoldos Árpád ornitológus; Kálócz Lász-
ló, Nyári Arnold és Tóth Zoltán drámapedagógusok; Jó-
kuti Eszter és Tóth Ildikó kézmûves szaktanárok.     
A tábor összköltsége: szállás + négyszeri étkezés (pótva-
csorával) 26.000 Ft. (Testvéreknél a második gyerek után 
20.000 Ft.) Információ: Bartha Eszter 70/3335653 

http://www.drama.hu
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3. JÁTSZÓTÁRS � KOMPLEX TÖRTÉNETI TÁ-
BOR NÓGRÁDBAN 
július 17-23-ig, 9-15 éves gyerekeknek 
Táborunkban a lovagkor elevenedik meg. Nagymestere-
ink segítségével � akik késõbb kulcsfigurává válnak �
megismerheted a lovagi életet. Játékunkban a lovagrendek 
lehetõséget kapnak arra, hogy bebizonyítsák rátermettsé-
güket a közösségi élet kialakításában. Vajon hogyan kell 
szervezni a rendet ahhoz, hogy sikeressé váljon a lovagi 
tornán, jeleskedjék a táncban, illemtudásban? Ismerje a 
mindennapi élet fortélyait: a konyhában, a viselet- és 
tárgykészítésben, a várbéli mesterségekben?  Miként vál-
hat a rend jó kardforgatóvá, igazságos, a törvényeket tisz-
teletben tartó lovagrenddé?  
S mi módon szerezhetik meg a lovagrendek közösen a 
VÁR kulcsait és építhetik újjá örökségüket? 
A táborban társunk lesz a kézmûves, a drámapedagógus, a 
történész és a levéltáros nagymester. 
Táborvezetõk: Pilinger Zsuzsa és Rácz Attila 
Részvételi díj: 26.000 Ft/ fõ    
Információ: Pilinger Zsuzsa 70/3356283 
 
4. VARÁZSLÓTÁBOR  
július 24-30-ig Nógrádban 
A Denevér Varázslóiskola táborba hívja régi és új varázs-
lóit, hogy új tapasztalatokra és ismeretekre tehessenek 
szert. Táborunk 6. éve várja azokat a 10-15 éves gyereke-
ket, akiket érdekel a mitológia, az irodalom, a színjáték, a 
zene, és akik nagyon szeretnek játszani. 
Bentlakásos tanfolyamunkra (mugli nyelven: tábor) kezdõ 
és tapasztalt varázslótanoncok jelentkezését várjuk, olya-
nokét, akik elegendõ bátorságot és tapasztalatot gyûjtöttek 
össze  magukban egy egész hetes intenzív, élményekben 
gazdag együttléthez. 
Részvételi díj: 26.000 Ft + utazási költség 
Testvérkedvezmény: 3.000 Ft 
Információ: Vörös Zsuzsa 70/3824706 

 

GYERMEK- ÉS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ 
RENDEZÕI TANFOLYAM 
2006. június 26. és július 8. között 120 órás, intenzív, akk-
reditált gyermek- és diákszínjátszó rendezõi tanfolyam indul 
óvodapedagógusoknak, tanítóknak, általános iskolai és kö-
zépiskolai tanároknak Budapesten, Sándor Zsuzsa drámape-
dagógus és Honti György színész, rendezõ vezetésével. A 
tanfolyam elvégzésével teljesíthetõ a hét évente kötelezõ pe-
dagógus továbbképzés. A részvételhez elõképzettségre nincs 
szükség. 
A tanfolyam gyakorlatcentrikus és felöleli az oktatási intéz-
ményekben megjelenõ színházi és színházi jellegû tevékeny-
ségi formákat (ünnepélyek, rendezvények, gyermek- és/vagy 
diákszínjátszó elõadások, szerkesztett mûsorok). 
Referencia kérhetõ a korábbi képzés résztvevõitõl: Sütöri 
Ágnes szervezetfejlesztõ tréner (tel: 30/4636017) vagy 
Aranyász Judit középiskolai tanár (30/2286555) 
A tanfolyamra jelentkezni és felvilágosítást kérni az alábbi 
számokon lehet: Sándor Zsuzsa 30/3284258 vagy 
1/3119914; Honti György 30/2107516 

(Honti Györgytõl kaptuk a hírt) 

 

2006 õszén induló képzések: 

TÁNC- ÉS MOZGÁSMÛVÉSZETI 
TANFOLYAM 
2006 november � 2007 január között 
akkreditált pedagógus-továbbképzés a Magyar Drámape-
dagógiai Társaság szervezésében, Budapesten, a Marczi-
bányi Téri Mûvelõdési Központban  
A képzés a tánc- és mozgásmûvészet eszköztárának 
együttes pedagógiai alkalmazására készíti fel a kurzus 
résztvevõit. Segítségével a résztvevõk képessé válhatnak 
a NAT dráma és tánc mûveltségi területének mozgásgya-
korlatok, valamint tánc- és mozgásszínházi tréning részte-
rületei szerinti fejlesztõ tevékenységek közül a követke-
zõkre: 1) a bemelegítés, továbbá a különféle mozgásso-
rok, tánctechnikai elemek elvégzéséhez szükséges képes-
ségek fejlesztésére, készségek kialakítására; 2) a rögtön-
zési képességek fejlesztésére; 3) a test kifejezõkészség-
ének fejlesztésére; 4) a mozgásfelismerõ-és reprodukálási 
képességek fejlesztésére. A képzést ajánljuk azoknak is, 
akik az alapfokú mûvészeti oktatás színmûvészet-
bábmûvészet tagozatán a fõtárgyat, illetve a fõtárgy mel-
lett a mozgásgyakorlatot vagy a mozgástechnika tantár-
gyat is tanítják. A képzés zárása mozgástréning és képzési 
terv összeállítása, illetve megvédése. A kurzust záró be-
mutatón kívánalom az aktív közremûködés az egyes mun-
kacsoportok által elkészített mozgástervezési feladatok je-
leneteiben és a tanult koreográfiák végrehajtásában. A 
képzés vizsgával zárul és tanúsítványt ad.  
Képzésvezetõ: Uray Péter tánc- és mozgásszínházi ren-
dezõ, mozgástanár 
A foglalkozások szombatonként 10-18 óráig, vasárnap 9-
14 óráig tartanak. A képzés pontos idõbeosztása késõbb 
kerül meghirdetésre.  
A 60 órás tanfolyam részvételi díja: 48.000 Ft 
Szakirodalmat, szállást és étkezést a részvételi díj nem 
tartalmaz. 
Jelentkezési lap és további információ kérhetõ 
Botos Karolinától: (70)3353959, (1)3361361; 
e-mail: drama@drama.hu 
 
Társaságunk 2006 novemberében ismét indítja akkre-
ditált 
GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ-RENDEZÕI 
tanfolyamát 
Budapesten, a Marczibányi téren. 

A 120 órás képzés részvételi díja: 86.000 Ft + 4.000 Ft 
vizsgadíj 
A gyermekszínjátszó rendezõi tanfolyam nemcsak a szín-
játszás/rendezés iránt érdeklõdõ pedagógusoknak nyújt 
képzési lehetõséget, hanem továbbképzési- és fejlõdési 
lehetõséget biztosít a már képzett drámapedagógusoknak 
is. A tanfolyam vizsgával zárul és tanúsítványt ad. 
A képzés vezetõi: Szakall Judit, Sándor L. István, Kaposi 
László 
A foglalkozások szombatonként 10-18-ig, vasárnap 9-14 
óráig tartanak. A képzés pontos idõbeosztása késõbb 
kerül meghirdetésre.  
Jelentkezési lap és további információ kérhetõ 
Botos Karolinától: (70)3353959, (1)3361361; 
e-mail: drama@drama.hu 

mailto:drama@drama.hu
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DRÁMAPEDAGÓGIAI TANFOLYAM 
indul 
A Marczibányi téren folyó � 13 éves múltra visszatekintõ 
� képzésre az ország különbözõ területeirõl érkeznek a 
résztvevõk.  
Évente kétszer indul tanfolyam... a legközelebbi 2006. 
október 6-7-én. 

A 120 oktatási órából álló akkreditált pedagógus tovább-
képzés idõbeosztása: 
2006. október 6-7. és 21-22. november 4-5. és 25-26., de-
cember 2-3. és 16-17., 2007. január 6-7. és 27-28. 
Programvezetõ: Kaposi László 
Tanfolyami díj: 95 ezer Ft/fõ  
További információk ügyében Juszcák Zsuzsa hívható: 
(1)4381027, (70)3356285 

 

 
 

A DRÁMAjátékos következõ számával várhatóan 
2006 szeptemberében jelentkezünk. 

Kérjük mindazokat, akik információkat szeretnének közzétenni,hogy 
2006. szeptember 5. elõtt e-mail, esetleg levél vagy fax formájában juttassák el hozzánk 

megjelentetni kívánt anyagaikat. 
 A beérkezett rövid szakmai anyagokat ingyenesen közöljük. 

Közvetlenül a szerkesztõnek is küldhetõk a megjelentetni kívánt írások: 
Kaposi László, 2111 Szada, Székely B. u. 1/c.; e-mail: kaposi@drama.hu; tel/fax: 28/404702 

mailto:kaposi@drama.hu;

