
 

Dráma és színház 

helyi tanterv – gimnázium 11-12. évfolyam 

 
A dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az 
élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás 
fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. A dráma és színház kreatív folyamata szolgálja a 
tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segíti az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és 
kapcsolatfenntartást. 

A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző drámai és 
színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését szolgálják. A 
dramatikus tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul az önazonosság erősítéséhez és a nemzeti, 
helyi vagy nemzetiségi közösségi tudat kialakításához. 

A dráma és színház tevékenységformáival való személyes találkozás révén a művészeti ág nyelve a 
tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a művészettel élés, az értő 
befogadóvá válás alapvető igénye. 

A dráma és színház tevékenységei nagy szerepet játszanak a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 
valamennyi kompetencia fejlesztésében. 

Fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanuláshoz kapcsolódó sikeresség megélt élményként jelenik 
meg, mely más tárgyak tanulásához is pozitív megerősítést ad. 

Fejleszti a kommunikációs kompetenciákat, mert a dráma és színház keretei között sokféle önkifejezési 
forma (verbális, vokális, nonverbális) alkalmazására és gyakorlására van lehetőség, ami a 
kommunikációs lehetőségek körét a megszokotthoz képest erőteljesen kitágítja. A kommunikáció 
folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan viszonyulnak mások véleményéhez, illetve 
konstruktív párbeszéd folytatására törekednek. 

Fejleszti a digitális kompetenciákat, hiszen a tanulók kezében lévő digitális eszközök a hétköznapi 
kommunikáció mindennapos eszközei, melyeket konkrét vagy szimbolikus tartalommal gyakran 
alkalmaznak kortárs élethelyzetekben. Emellett a dramatikus tevékenységek során a tanulók 
azonosítják a digitális környezet kínálta lehetőségeket és veszélyeket is, érvényesen foglalkozhatnak a 
magánszféra, a személyes adatok és a digitális identitás meglétével vagy hiányával, veszélyeztetésével 
vagy biztonságával. 

Fejleszti a gondolkodás kompetenciáit, hiszen a dramatikus tevékenységek folyamán és következtében 
a tanuló motivált a problémák azonosítására, a kérdések megfogalmazására, a bizonyítékok keresésére 
és értékelésére, a logikus érvelés alkalmazására, a következtetések levonására, és megalapozott 
információkra, tényekre és bizonyítékokra támaszkodó döntésekre törekszik. Ugyanakkor a dráma és 
színház tevékenységei teret adnak a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak 



is, a fantázia, kreatív megközelítések szabadságának, melyek szintén nagy szerepet játszanak a 
gondolkodás fejlesztésében. 

Fejleszti a társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciáit, hiszen a dráma és színház tantárgy 
tanulása felhívja a figyelmet a közös értékeinkre és azok megőrzésének jelentőségére, másrészt 
felelősségvállalásra, toleranciára, szolidaritásra, megalapozott értékítélet megfogalmazására és annak 
aktív vállalására ösztönöz. 

Fejleszti a személyes és társas kompetenciákat, hiszen a tantárgy tanulásának jellemzője a gazdag 
önkifejezési formák támogatása, ami segíti az önismeret, a reális önértékelés kialakulását, ugyanakkor 
a csoportos együttműködésben, közös cél érdekében zajló munka erősíti az érdekérvényesítés és az 
alkalmazkodás dinamikus egyensúlyában zajló konfliktusmegoldások folyamatát. 

A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 
kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan készségeket sajátít el, amelyek magukban 
foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását és kifejezését a művészetek és más 
kulturális kifejezésmódok széles körében. 

Végül a személyiségfejlesztésben betöltött szerepe miatt fejleszti a munkavállalói, innovációs és 
vállalkozói kompetenciákat is. 

A dráma és színház tantárgy kötelező óraszámmal a 7–8. évfolyamon rendelkezik, a Művészetek 
tantárgycsoportban választható tárgy a 11. évfolyamon, és a 12. évfolyamon kötelezően választható 
tantárgyként jelenik meg. Emellett a szabad órakeret terhére önálló tantárgyként, illetve más 
tantárgyakba, tanulási területekbe integráltan, esetleg moduláris formában az 1–6., valamint a 9–10. 
évfolyamokon is megjelenhet.  

 A tantárgy célja az érettségi vizsgára való felkészítés. Itt a gyakorlati tevékenységek mellett 
hangsúlyosan megjelennek a dráma- és színháztörténet, dráma- és színházelmélet, színjátékos 
tevékenység területei, amelyekkel való ismerkedésben továbbra is a dramatikus formák 
használhatóak. Ez segíti az érettségi vizsgára való elméleti és gyakorlati felkészülést is.  

( átemelve az Oktatási Hivatal honlapjáról: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf ) 

 

A tanulók értékelése 

Az értékelés nemcsak a tanuló munkáját számonkérő és motiváló rendszer, hanem egyben folyamatos 
visszajelzés a tanári munka hatékonyságáról is. 

Az évközi érdemjegyek megszerzési lehetőségei iskolánkban: 

- az órai számonkérés 
- órai szóbeli felelet 
- felelet értékű röpdolgozat 
- témazáró dolgozat 
- házi írásbeli feladat, online kiadott feladatok 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf


- szorgalmi feladat 
- projektfeladat 
- órai munka 
- házi dolgozat 

A humán munkaközösség által alkalmazott értékelés témazáró dolgozatoknál: 

90-100%= 5 

75-89%= 4 

60-74%= 3 

45-59%= 2 

0-44%= 1 

A tanulók értékelésekor fontos szempontok: 

- Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során 
- Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus 

gondolatmenetre való törekvés 
- Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket megfogalmazni? 
- Az alapvető fogalmak helyes használata 
- Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok megoldása 
- Projektumok (pl. tablók, szerkezeti és alaprajzok, makettek) egyéni vagy csoportos elkészítése. 
- Tanórán kívüli információszerzés és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása. 

 

11. OSZTÁLY (ÉVES ÓRASZÁMA 34 ÓRA / HETI EGY ÓRA) 

TÉMAKÖR: Dráma- és színháztörténet 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti, valamint a 
kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
- az érettségi vizsgához szükséges dráma- és színháztörténeti ismeretek feldolgozása (ókori 

színház és dráma, a középkori Európa színháza és drámája, az angol reneszánsz színház és 
dráma, a spanyol barokk dráma és színház, a francia klasszicista dráma, a régi magyar dráma 
néhány alkotása, a XIX-XX. századi magyar dráma és színház. A meglévő dráma- és 
színháztörténeti ismeretek és élmények értelmezése, rendszerezése megbeszélések és/vagy 
dramatikus tevékenységek segítségével 

− Színházi műfajok és stílusok történeti szempontú tanulmányozása; az egyes korszakok jellemző 
stílusjegyeinek, kifejezőeszközeinek felismerése a látott előadásokban 



FOGALMAK 
a választott dráma- és színháztörténeti ismeretanyag szakszókincse 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Egyes színházi stílusok, színházi műfajok jellemző jegyeinek alkalmazása saját játékokban 
− Egyes szerzők személyének, életművének, művészeti jellemzőinek megközelítése különféle 

dramatikus tevékenységekkel 
− Választott művek, műrészletek, szövegrészek, szállóigék stb. felhasználása különféle 

dramatikus tevékenységekben 
− Ismert drámai alkotások választott konfliktusainak, szituációinak kortárs helyzetbe, nyelvi 

közegbe, szövegkörnyezetbe emelése különböző dramatikus tevékenységekkel 
− Megbeszélés, vita, értelmezés – kis- és nagycsoportos formákban és/vagy dramatikus 

tevékenységekben 

TÉMAKÖR: Dráma- és színházelmélet 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti, valamint a 
kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit; 

− saját munkájában alkalmazza, a látott előadásokban felismeri és azonosítja a dráma és a 
színház formanyelvi sajátosságait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A drámai műnem sajátosságai: az epikától és a lírától eltérő sajátságok felismerése és 

meghatározása, egyes drámaszerkezetek 
− A meglévő dráma- és színházelméleti ismeretek és élmények értelmezése, rendszerezése 

megbeszélések és/vagy dramatikus tevékenységek segítségével 
− Látott előadásokban és saját dramatikus tevékenységben a dráma és színház formanyelvi 

sajátosságainak felismerése és azonosítása 
− A dráma/színjáték mint kommunikáció: a dráma/színjáték „nyelve” és a befogadóra gyakorolt 

hatása  
− az érettségi vizsgához szükséges dráma- és színházelméleti ismeretek feldolgozása (a drámai 

műnem sajátosságai, a dráma/színjáték mint kommunikáció, a dráma szerkezeti felépítése, 
dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak, a színházművészet összművészeti sajátosságai, 
színházi szakmák) 

− az érettségi vizsgához szükséges műfaji ismeretek feldolgozása (a rituális játék/szertartásjáték, 
a tragédia, a komédia, a realista színjáték, az abszurd és a groteszk, bábjáték, zenés, tánc- és 
mozgásszínház) 

 

FOGALMAK 
a dráma műneme, a tanult drámaszerkezetek (pl. arisztotelészi dramaturgia, shakespeare-i 
dramaturgia) 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 



− Dramatikus formanyelvi elemek összefűzése, egymásra építése dramatikus 
tevékenységekben; 

− Drámai és színpadi szöveg összevetése, értelmezése, a színpadra készült szövegek 
sajátosságainak vizsgálata beszélgetésben és/vagy dramatikus tevékenységekkel; 

− A tanult drámaszerkezetek megközelítése dramatikus tevékenységekkel; 
− A komikum, az irónia, a groteszk jelenlétének vizsgálata a különböző drámaszerkezetekben; 
− A vizsgált színháztörténeti korszakok és/vagy drámaszerkezetek megközelítése mozgásos 

és/vagy bábos tevékenységekkel; 
− Megbeszélés, vita, értelmezés – kis- és nagycsoportos formákban és/vagy dramatikus 

tevékenységekben. 

TÉMAKÖR: Színjátékos tevékenység (vers- és prózamondás, jelenet, előadás) 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az alkotótevékenység során használja a megismert és általa alkotott kifejezési formákat; 
− felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit (pl. a bábot és a maszkot), 

valamint a színházi vizualitás (pl. díszlet, jelmez, fény) eszköztárát; 
− használja a tér sajátosságaiban (irányok, arányok, hangsúlyok, fény és sötét, mozgás és 

mozdulatlanság stb.) rejlő lehetőségeket; 
− felismeri és alkalmazza a színházi kommunikáció erejét; 
− alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek megjelenítésében, a történetek 

dramatizálásában és a figurateremtés folyamatában; 
− felismeri és alkalmazza a helyzetek feldolgozása során a szerkesztésben rejlő lehetőségeket; 
− felismeri és alkalmazza a választott előadóművészeti műfajok (vers- és prózamondás; prózai, 

zenés, bábos, táncos, mozgásos színjáték stb.) jellemző eszköztárát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az alkotótevékenység során a megismert kifejezési formák, technikák alkalmazása 
− Alkotó jellegű részvétel a közösség és a szaktanár közös igénye szerint a nyilvánosság 

(elsősorban saját közösség) számára készített egyéni vagy közös produkcióban 
− B változat: az érettségi vizsgához szükséges gyakorlati ismeretek, produkciós 

tevékenységformák elsajátítása (beszéd, vers- és prózamondás, egyéni vagy közös daléneklés, 
a beszédtechnika alapjai, lírai, epikai és drámai alkotások tolmácsolása, pódiumműfajok) 

  

FOGALMAK 
színházi kommunikáció, pódiumszínpad, előadóművészet, megjelenítés, részleges megjelenítés, 
stilizáció 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− A rögtönzésekből etűdök létrehozása 
− A drámamunkára jellemző kommunikáció és a színpadi kommunikáció megkülönböztetése, 

gyakorlati alkalmazása 



− Szabadon választott előadó-művészeti formák (vers- és prózamondás; prózai, zenés, bábos, 
táncos, mozgásos színjáték stb.) saját élményű megtapasztalása 

− A színház mint közösségi alkotás – saját élmény szerzése jelenetek színpadra állításában  

TÉMAKÖR: Színházi előadás megtekintése 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a színházi előadást önmaga és a világ megértésének élményszerű formájaként értelmezi; 
− felismeri a színházi előadásokban a művészettel élés lehetőségének egyik formáját; 
− a színházi előadást a dramatikus tevékenységek kiindulópontjául is használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások (pl. hivatásos vagy amatőr színházi 

társulat előadása, annak hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok előadásainak) 
megtekintése; 

− Az előadásról érvekkel alátámasztott önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása, mások 
véleményének tiszteletben tartása; 

− Színház- és drámaelméleti ismeretek alkalmazása a látott előadások szóbeli és/vagy írásbeli 
elemzésében (pl. a drámai műnem jellegzetességei, dramaturgiai alapfogalmak, a 
színházművészet összművészeti sajátosságai); 

− Látott színházi előadások elemző/értelmező/összehasonlító vizsgálata; 
− Előadások megközelítése az élmények befogadását elősegítő dramatikus 

tevékenységformákkal; 
− A fontosabb színházi szakmák ismerete (a színész, a rendező, a dramaturg, a szcenikus, a 

koreográfus, az előadás létrehozásához szükséges színházi mesterségek); 
− A színészi, rendezői, dramaturgiai, díszlet- és jelmeztervezői munka alapszintű elemzése; 
− A színházi előadás élményének a művészettel élés egyik lehetséges formájaként, az egyén és a 

világ megértésének lehetőségeként való értelmezése. 

FOGALMAK 
opera, balett, kortárs táncszínház, mozgásszínház, összművészet, rendező, díszlettervező, 
jelmeztervező, szcenikus, koreográfus, színpadmester, világosító, ügyelő, súgó, kellékes 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− A közösen látott előadás megbeszélése, megvitatása, értelmezése – kis- és nagycsoportos 

formákban és/vagy dramatikus tevékenységekben és/vagy más tevékenységgel (pl. írásos 
elemzés, projektmunka, kooperatív tevékenységek); 

− A figurateremtés elemeinek felismerése és alkalmazása; 
− A feszültségteremtés eszközeinek felismerése és alkalmazása; 
− A rendezői koncepció elemzése, eszközeinek feltárása; 



− Színházak közönségkapcsolatának vizsgálata (pl. plakátok, szóróanyag, műsorfüzet, honlap, 
közönségtalálkozók, színházpedagógiai tevékenység). 

 

12. OSZTÁLY ( ÉVES ÓRASZÁMA 30 ÓRA / HETI 1 ÓRA) 

TÉMAKÖR: Dráma- és színháztörténet 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti, valamint a 
kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
- az érettségi vizsgához szükséges dráma- és színháztörténeti ismeretek feldolgozása (a modern 

polgári dráma és színház kialakulása, Csehov, Ibsen és Brecht színháza és drámái, a XX. század 
meghatározó színházi irányzatai, alkotói, jelentős drámaírói, napjaink legfontosabb színházi 
irányzatai és a kortárs drámairodalom néhány alkotása) 

− A meglévő dráma- és színháztörténeti ismeretek és élmények értelmezése, rendszerezése 
megbeszélések és/vagy dramatikus tevékenységek segítségével 

− Színházi műfajok és stílusok történeti szempontú tanulmányozása; az egyes korszakok jellemző 
stílusjegyeinek, kifejezőeszközeinek felismerése a látott előadásokban 

FOGALMAK 
realista színjáték, abszurd, groteszk, performansz, a választott dráma- és színháztörténeti 
ismeretanyag szakszókincse 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Egyes színházi stílusok, színházi műfajok jellemző jegyeinek alkalmazása saját játékokban 
− Egyes szerzők személyének, életművének, művészeti jellemzőinek megközelítése különféle 

dramatikus tevékenységekkel 
− Választott művek, műrészletek, szövegrészek, szállóigék stb. felhasználása különféle 

dramatikus tevékenységekben 
− Ismert drámai alkotások választott konfliktusainak, szituációinak kortárs helyzetbe, nyelvi 

közegbe, szövegkörnyezetbe emelése különböző dramatikus tevékenységekkel 
− Megbeszélés, vita, értelmezés – kis- és nagycsoportos formákban és/vagy dramatikus 

tevékenységekben 

TÉMAKÖR: Dráma- és színházelmélet 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti, valamint a 
kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit; 



− saját munkájában alkalmazza, a látott előadásokban felismeri és azonosítja a dráma és a 
színház formanyelvi sajátosságait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A drámai műnem sajátosságai: az epikától és a lírától eltérő sajátságok felismerése és 

meghatározása, egyes drámaszerkezetek 
− A meglévő dráma- és színházelméleti ismeretek és élmények értelmezése, rendszerezése 

megbeszélések és/vagy dramatikus tevékenységek segítségével 
− Látott előadásokban és saját dramatikus tevékenységben a dráma és színház formanyelvi 

sajátosságainak felismerése és azonosítása 
− A dráma/színjáték mint kommunikáció: a dráma/színjáték „nyelve” és a befogadóra gyakorolt 

hatása  
− az érettségi vizsgához szükséges dráma- és színházelméleti ismeretek feldolgozása (a drámai 

műnem sajátosságai, a dráma/színjáték mint kommunikáció, a dráma szerkezeti felépítése, 
dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak, a színházművészet összművészeti sajátosságai, 
színházi szakmák) 

− az érettségi vizsgához szükséges műfaji ismeretek feldolgozása (a rituális játék/szertartásjáték, 
a tragédia, a komédia, a realista színjáték, az abszurd és a groteszk, bábjáték, zenés, tánc- és 
mozgásszínház) 

 

FOGALMAK 
a dráma műneme, a tanult drámaszerkezetek (pl. arisztotelészi dramaturgia, shakespeare-i 
dramaturgia, a brechti dramaturgia, az abszurd dramaturgia) 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Dramatikus formanyelvi elemek összefűzése, egymásra építése dramatikus 

tevékenységekben; 
− Drámai és színpadi szöveg összevetése, értelmezése, a színpadra készült szövegek 

sajátosságainak vizsgálata beszélgetésben és/vagy dramatikus tevékenységekkel; 
− A tanult drámaszerkezetek megközelítése dramatikus tevékenységekkel; 
− A komikum, az irónia, a groteszk jelenlétének vizsgálata a különböző drámaszerkezetekben; 
− A vizsgált színháztörténeti korszakok és/vagy drámaszerkezetek megközelítése mozgásos 

és/vagy bábos tevékenységekkel; 
− Megbeszélés, vita, értelmezés – kis- és nagycsoportos formákban és/vagy dramatikus 

tevékenységekben. 

 

TÉMAKÖR: Kortárs dráma és színház 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 



− értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti, valamint a 
kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Napjaink egy-két fontos színházi irányzata és/vagy egy-két választott példa a kortárs 

drámairodalomból; 
− A kortárs színházra vonatkozó meglévő ismeretek és élmények értelmezése, rendszerezése 

megbeszélések és/vagy dramatikus tevékenységek segítségével; 
− Összművészeti sajátosságok felismerése: a művészeti ágak viszonya, hierarchiája a látott 

előadásban; 
− A mai magyar színházi élet néhány jelentős alkotója (egy-két színész, rendező, díszlet- és 

jelmeztervező, zeneszerző, koreográfus, kritikus megnevezése/szakmai bemutatása); 
− A mai magyar színházi élet műhelyei (egy választott társulat, együttes, alkotóközösség 

bemutatása); 
− A mai magyar színházi struktúra jellemzői. 

FOGALMAK 
hivatásos színház, kőszínház, alternatív színház, amatőr színház, diákszínjátszás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− A műnemek keveredésének, átalakulásának vizsgálata kortársszínházi előadásokban 

beszélgetéssel és/vagy dramatikus tevékenységekkel; 
− Ismerkedés napjaink egyes világszínházi törekvéseivel (pl. modern operák, mozgásszínházi 

előadások, prózai művek) különböző módszertanú tevékenységekkel. 

TÉMAKÖR: Színjátékos tevékenység (vers- és prózamondás, jelenet, előadás) 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az alkotótevékenység során használja a megismert és általa alkotott kifejezési formákat; 
− felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit (pl. a bábot és a maszkot), 

valamint a színházi vizualitás (pl. díszlet, jelmez, fény) eszköztárát; 
− használja a tér sajátosságaiban (irányok, arányok, hangsúlyok, fény és sötét, mozgás és 

mozdulatlanság stb.) rejlő lehetőségeket; 
− felismeri és alkalmazza a színházi kommunikáció erejét; 
− alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek megjelenítésében, a történetek 

dramatizálásában és a figurateremtés folyamatában; 
− felismeri és alkalmazza a helyzetek feldolgozása során a szerkesztésben rejlő lehetőségeket; 
− felismeri és alkalmazza a választott előadóművészeti műfajok (vers- és prózamondás; prózai, 

zenés, bábos, táncos, mozgásos színjáték stb.) jellemző eszköztárát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az alkotótevékenység során a megismert kifejezési formák, technikák alkalmazása 
− Alkotó jellegű részvétel a közösség és a szaktanár közös igénye szerint a nyilvánosság 

(elsősorban saját közösség) számára készített egyéni vagy közös produkcióban 



− az érettségi vizsgához szükséges gyakorlati ismeretek, produkciós tevékenységformák 
elsajátítása (beszéd, vers- és prózamondás, egyéni vagy közös daléneklés, a beszédtechnika 
alapjai, lírai, epikai és drámai alkotások tolmácsolása, pódiumműfajok) 

  

FOGALMAK 
színházi kommunikáció, pódiumszínpad, előadóművészet, megjelenítés, részleges megjelenítés, 
stilizáció 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− A rögtönzésekből etűdök létrehozása 
− A drámamunkára jellemző kommunikáció és a színpadi kommunikáció megkülönböztetése, 

gyakorlati alkalmazása 
− Szabadon választott előadó-művészeti formák (vers- és prózamondás; prózai, zenés, bábos, 

táncos, mozgásos színjáték stb.) saját élményű megtapasztalása 
− A színház mint közösségi alkotás – saját élmény szerzése jelenetek színpadra állításában  

TÉMAKÖR: Színházi előadás megtekintése és elemzése 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a színházi előadást önmaga és a világ megértésének élményszerű formájaként értelmezi; 
− felismeri a színházi előadásokban a művészettel élés lehetőségének egyik formáját; 
− a színházi előadást a dramatikus tevékenységek kiindulópontjául is használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások (pl. hivatásos vagy amatőr színházi 

társulat előadása, annak hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok előadásainak) 
megtekintése; 

− Az előadásról érvekkel alátámasztott önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása, mások 
véleményének tiszteletben tartása; 

− Színház- és drámaelméleti ismeretek alkalmazása a látott előadások szóbeli és/vagy írásbeli 
elemzésében (pl. a drámai műnem jellegzetességei, dramaturgiai alapfogalmak, a 
színházművészet összművészeti sajátosságai); 

− Látott színházi előadások elemző/értelmező/összehasonlító vizsgálata; 
− Előadások megközelítése az élmények befogadását elősegítő dramatikus 

tevékenységformákkal; 
− A fontosabb színházi szakmák ismerete (a színész, a rendező, a dramaturg, a szcenikus, a 

koreográfus, az előadás létrehozásához szükséges színházi mesterségek); 
− A színészi, rendezői, dramaturgiai, díszlet- és jelmeztervezői munka alapszintű elemzése; 
− A színházi előadás élményének a művészettel élés egyik lehetséges formájaként, az egyén és a 

világ megértésének lehetőségeként való értelmezése. 

FOGALMAK 
opera, balett, kortárs táncszínház, mozgásszínház, összművészet, rendező, díszlettervező, 
jelmeztervező, szcenikus, koreográfus, színpadmester, világosító, ügyelő, súgó, kellékes 



JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− A közösen látott előadás megbeszélése, megvitatása, értelmezése – kis- és nagycsoportos 

formákban és/vagy dramatikus tevékenységekben és/vagy más tevékenységgel (pl. írásos 
elemzés, projektmunka, kooperatív tevékenységek); 

− A figurateremtés elemeinek felismerése és alkalmazása; 
− A feszültségteremtés eszközeinek felismerése és alkalmazása; 
− A rendezői koncepció elemzése, eszközeinek feltárása; 
− Színházak közönségkapcsolatának vizsgálata (pl. plakátok, szóróanyag, műsorfüzet, honlap, 

közönségtalálkozók, színházpedagógiai tevékenység). 
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