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b) Speciális szaktudományi alapozó képzés: játékkészítés, technikák és módszerek a játékkészítésben, alkal-
mazott drámajáték, bábcsoportvezetés, játék és kommunikáció, nyelvi játékok, vizuális játékok, játék a zené-
vel, zenében, mozgásos játékok (szabályjátékok, táncjáték, néptánc). 
5.2. Metodikai és gyakorlati képzés speciális területei (a tanórákban kifejezett képzési idõ 40-50%-a) 
A gyakorlati képzés jelentõs formája az önismereti és képességfejlesztõ tréning. Olyan kapcsolatépítõ, vala-
mint játék képességeket és készségeket fejleszt, amelyek az adott területen növelik a személyes kapcsolatok és 
hatások eredményességét, a játék elfogadását és a játék korhatárának kiszélesítését. A cél eléréséhez szükséges 
a kreatív szemléleten alapuló tervezõ és szervezõ képesség fejlesztése, amely birtokában a jelölt képessé válik 
a gyermek és felnõtt szabadidõs tevékenységének befolyásolására, irányítására. A hallgatók gyakorolják a cé-
lok eléréséhez szükséges marketing tevékenységet. A gyakorlati képzés színterei: intézmények (terepek) és in-
tézményen kívüli gyakorlóhelyek. 
a) Metodikai képzés: játékpedagógia (módszertan), gyermek szabadidõ módszertan. 
b) Csoportos és egyéni gyakorlat: játékfeltételek biztosítása, közös játékszervezés, játékkészítés (önismeret, 
játszóképesség fejlesztése, tervezés, szervezés gyakorlása), gyermek szabadidõ szervezés (oktató, nevelõ és 
egyéb intézményekben, intézményen kívül). 

6. Az ismeretek ellenõrzési rendszere 
Az ellenõrzési rendszer az intézményi tantervben elõírt, részben egymásra épülõ, részben egymástól független 
aláírások, gyakorlati jegyek megszerzésébõl, vizsgákból � beszámolók, kollokviumok, szigorlatok -, valamint 
tréningeken való részvételbõl, szakmai gyakorlatok teljesítésébõl, szakdolgozat elkészítésébõl és a záróvizsga 
letételébõl tevõdik össze. 
6.1. Kötelezõ szigorlatok: 
- játékelmélet és módszertana (résztárgyai: játékpszichológia, játékpedagógia, módszertan, játék és tudomá-
nyok, játékkultúra, népi és modern játékok); 
- szabadidõ kultúra és módszertana (résztárgyai: a mûvelõdés elmélete és pedagógiája, szabadidõ struktúra és 
animáció, gyermek szabadidõ módszertan, európai szabadidõs kultúrák). 
6.2. Szakdolgozat 
A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelõ olyan empirikus vizsgálaton, szintetizáló elméleti elemzésen 
vagy innovatív alkotómunkán alapuló, témavezetõ vagy konzulens irányításával készített önálló írásbeli mun-
ka, amellyel a hallgató tanúsítja tájékozottságát témájának hazai és nemzetközi szakirodalmában és hazai gya-
korlatában, képes ismereteinek szintetizálására és alkotó alkalmazására. 

6.3. Záróvizsga 
6.3.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei: 
- az intézményi tantervben elõírt követelmények teljesítése, 
- a bíráló által elfogadott szakdolgozat. 
6.3.2. A záróvizsga részei: 
- komplex szóbeli vizsga a fõbb tanulmányi területek témáiból (mindenekelõtt a képzés ismeretanyagának in-
tegrált, gyakorlati alkalmazása), 
- a szakdolgozat záróvizsga bizottság elõtti megvédése. 
6.3.3. A záróvizsga eredménye 
A szóbeli vizsgára adott érdemjegy, valamint a szakdolgozat és annak megvédésére adott egy érdemjegy egész-
re kialakított számtani átlaga. 

 

20/1999. (IV. 21.) OM rendelet 

A TÁNC- ÉS DRÁMAPEDAGÓGIA 
szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeirõl 

A felsõoktatásról szóló � többször módosított � 1993. évi LXXX. törvény 74. §-a (1) bekezdésének e) pontjá-
ban foglalt felhatalmazása alapján a következõket rendelem el: 
1. § (1) E rendelet melléklete a tánc- és drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak képesítési követelmé-
nyeit tartalmazza. 
(2) Tánc- és drámapedagógus szakképzettség csak szakirányú továbbképzésben szerezhetõ. 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. 
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Melléklet a 20/1999. (IV. 21.) OM rendelethez 

A tánc- és drámapedagógia 
szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményei 

1. Képzési cél 
Olyan, elsõsorban a 6-16 éves korosztály iskolai foglalkozásaira felkészített, de minden korosztállyal dolgozni 
tudó pedagógusok képzése, akik speciális elméleti és gyakorlati felkészültségük révén képesek az iskolai tan-
órai vagy szakköri keretben, illetve a közmûvelõdés színterein a tánc- és drámafoglalkozások megtartására; át-
fogó és rendszerezett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában a foglalkozásokon képesek kibontani a tánc 
és a dráma sokoldalú képességfejlesztõ és nevelõ hatásait; biztonsággal tudják megtanítani a tánc és színjáték 
gyakorlati elemeit; alkalmasak a színjátszó, báb, tánc területén egyszerûbb koreográfiák betanítására, darabok 
rendezésére, mûsorok szerkesztésére, tisztában vannak a színielõadások alapvetõ dramaturgiai és esztétikai 
szabályaival, illetve ezek pedagógiai és pszichológiai hatásaival. 

2. Az oklevélben szereplõ szakképzettség megnevezése 
Tánc- és drámapedagógus. 

3. A képzésben részt vevõk köre 
Fõiskolai vagy egyetemi szintû pedagógusi (tanári, tanítói vagy gyógypedagógusi) alapképzési szakon szerzett 
végzettség és szakképzettség. 

4. A képzési idõ 
4 félév, legalább 380 tanóra. (Tanóra: oktató vezetésével és közremûködésével lezajló elméleti vagy gyakorlati 
óra, foglalkozás.) 
Az elméleti és a gyakorlati jellegû képzés aránya mintegy 40-60%. 

5. A képzés fõbb tanulmányi területei és arányai 
a) Alapozó elméleti ismeretek: 
Elméleti alapismeretek a pedagógia, a pszichológia, a mentálhigiéné, a játék, az anatómia, a kultúra, az eszté-
tika, a dramaturgia, a színjátszás, a zene, a tánc, a népi játékok és ünnepek folklór területének a tánc- és a 
drámapedagógia területével összefüggõ kérdésköreirõl; 
a képzési idõ mintegy 25-35%-ában. 
b) Elmélettel alátámasztott technikai gyakorlati felkészítés: 
A drámajáték, színjáték, népi játék, bábjáték, tánc területén a technikák, eszközök, repertoár ismerete, felhasz-
nálása, készségszintû gyakorlati alkalmazása; 
a képzési idõ mintegy 40-50%-ában. 
c) Szakmódszertani elméleti és gyakorlati felkészítés: 
Elõadások, mûsorok megfigyelése, elemzése, mûsorok szerkesztése, iskolai tanórai szakköri és egyéb tánc- és 
drámafoglalkozások megfigyelése, elemzése és tanítási gyakorlata, melyben legalább 10 egyénileg vezetett 
gyakorlati foglalkozás megtartása, illetve zárógyakorlat is szükséges; 
a képzési idõ mintegy 20-25%-ában. 

6. Az ismeretek ellenõrzési rendszere, az ellenõrzés formái 
Az ismeretek ellenõrzési rendszere a tantervben elõírt � részben egymásra épülõ, részben egymástól független 
� aláírások, gyakorlati minõsítések megszerzésébõl, vizsgákból gyakorlatok elvégzésébõl, szakdolgozat elké-
szítésébõl, valamint záróvizsga letételébõl tevõdik össze. A minõsítésben a kollokvium, a szigorlat, a szakdol-
gozat és a zárógyakorlat ötfokozatú, a gyakorlatok minõsítése háromfokozatú. Az iskolai gyakorlati foglalko-
zásokat követõen ötfokozatú jeggyel értékelt zárógyakorlatot kell tenni. 

6.1. Kötelezõ szigorlat: 
Két komplex szigorlat: a színjáték, báb- és táncdramaturgia, illetve a táncismeret tárgykörökbõl. 
6.2. A szakdolgozat: 
Olyan írásbeli dolgozat, amely a tánc- és a drámapedagógia elméleti vagy nevelési-módszertani, illetve gyakor-
lati területeivel összefüggõ témában készült, s tanúsítja hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva, illetve a 
vonatkozó szakirodalom és gyakorlati vagy empirikus vizsgálati tapasztalatai feldolgozásával önállóan képes a 
tanult ismeretanyag alkotó alkalmazására. 
6.3. A záróvizsga: 
6.3.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei: 
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- a tantervben elõírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése; 
- iskolai zárógyakorlat; 
- bírálattal elfogadott szakdolgozat. 
6.3.2. A záróvizsga részei: 
- a szakdolgozat megvédése, 
- a képzés témaköreit átfogó komplex szóbeli vizsga, különös tekintettel a tánc, drámajáték és bábjáték tanítá-
sához kapcsolódó gyakorlati alkalmazásra. 
6.3.3. A záróvizsga eredménye: 
A szakdolgozat és védése alapján kapott érdemjegy és a szóbeli záróvizsgán nyújtott teljesítmény érdemjegye 
alapján számított átlag, ötfokozatú jeggyel kifejezve. 

 


