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A javaslatról és a véleményezés menetéről  
 

 

A javaslatot tevő munkacsoport tagjai: 

 Láposi Terka, Vojtina Bábszínház (a Magyar Színházi Társaság delegáltja) 

 Lipták Ildikó, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ (a FESZ delegáltja) 

 Gyevi-Bíró Eszter, kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház (a Magyar Teátrumi 
Társaság delegáltja) 

 Szűcs Móni, Ellenfény (az ASSITEJ Magyar Központ delegáltja) 

 Takács Gábor, Káva Kulturális Műhely (koordinátor) 
 

A javaslat első változatát 2017. június 6-án egy szakmai fórum keretében átfogó vitára 

bocsátottuk. A fórumon összesen 80 szakmabeli vett részt, akik összesen 57 különféle 

szervezettől érkeztek: 

 

ASSITEJ Magyar Központ, Átrium Film-Színház, Bethlen Téri Színház, Bóbita Bábszínház, 

Bohócok a Láthatáron, Budaörsi Latinovits Színház, Budapest Bábszínház, Csiky Gergely 

Színház, Csillaghajó Kulturális Alapítvány, Csokonai Színház, Debreceni Egyetem, 

Ellenfény, Fabatka Bábszínház, Füge Produkció, Független Előadó-művészeti Szövetség, 

Garabonciás Színtársulat, Gárdonyi Géza Színház, Gózon Gyula Kamaraszínház, Harlekin 

Bábszínház, Hevesi Sándor Színház, Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület, InSite 

Drama, Jászai Mari Színház és Népház, Károli Gáspár Református Egyetem MSZI 

Színháztudományi Tanszék, Katona József Színház (Budapest), Káva Kulturális Műhely, 

KB35 Inárcs, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, 

KOMA Bázis, Kontraszt Műhely, Közép-Európa Táncszínház, Magyar Bábjátékos 

Egyesület, Magyar Színházi Társaság, Magyar Teátrumi Társaság, MégIs Társulat, 

Merende Műhely, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Drámapedagógiai Albizottsága, 

MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága, Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti 

Színház, Nemzeti Táncszínház, Nyitott Kör, Országos Diákszínjátszó Egyesület, Országos 

Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Örkény István Színház, PartVonal Műhely, Pesti 

Magyar Színház, Postakürt Alapítvány, Radnóti Miklós Színház, RÉV Színházi és Nevelési 

Társulat, Soproni Petőfi Színház, Stúdió K Színház, Színház- és Filmművészeti Egyetem, 

Színház folyóirat, Vígszínház, Vojtina Bábszínház, VUK (Egyesület a Magyarországi Német 

Gyermekekért) 

 

A fórumon elhangzottak tükrében a javaslatot több ponton jelentősen átdolgoztuk. 

 

Az átdolgozott javaslathoz bárki szakmabeli hozzászólhat a jelenlegi futó online 

egyeztetés keretében június 18 – július 7. között, a szinhazineveles.hu oldalon a 

„Színházi nevelési fogalomtár” menüpont alatt. 

 

Részletesebben a teljes egyeztetési folyamatról az alábbi linket olvashat: 

http://www.szinhazineveles.hu/fogalomtar/bevezeto-a-harom-munkacsoport-javaslataihoz-

es-a-harom-helyzetfelmero-tanulmanyhoz/   

 

 

 

 

 

 

http://www.szinhazineveles.hu/fogalomtar/bevezeto-a-harom-munkacsoport-javaslataihoz-es-a-harom-helyzetfelmero-tanulmanyhoz/
http://www.szinhazineveles.hu/fogalomtar/bevezeto-a-harom-munkacsoport-javaslataihoz-es-a-harom-helyzetfelmero-tanulmanyhoz/


3 

Bevezető 

A fogalmak kiválogatása szakmai alapon történt, ugyanakkor elkerülhetetlenül  tükröz egyfajta 

szubjektivitást: egy másik munkacsoport talán más fogalmakat, más rendszerben választott volna 

definiálásra. A fogalmak meghatározása nem feltétlenül tükrözi történetiségüket (ennek részletes 

ismertetése Golden Dániel tanulmányában olvasható), vagyis a munkacsoport tagjai elsősorban 

arra tettek kísérletet, hogy a jelenben élő meghatározást ragadják meg. 

A definíciós munkát befolyásolta, hogy a munkacsoport tagjai inkább a gyakorlati munka terepéről 

érkeztek, kifejezetten teoretikus, színháztörténész nem volt a tagjaink közt. A nyílt fórum után 

kértünk és kaptunk is ilyen irányú segítséget - ezúton szeretnénk megköszönni Dr. habil. Kiss 

Gabriella és Dr. Kricsfalusi Beatrix munkáját, akik tanácsaikkal, konkrét szövegjavaslataikkal 

segítettek a színháztudományi dimenzió koherens megteremtésében.  

A fogalmak definiálásakor igyekeztünk figyelembe venni az elmúlt 25 év definíciós törekvéseit és 

ezek eredményeit, a 2013-ban megjelent Színházi nevelési programok kézikönyve c. kiadvány 

meghatározásait és a jelen projekt keretei közt megszületett tanulmányok összefoglalásait, 

kritikáit, javaslatait, a nyílt fórumon elhangzott javaslatokat, kritikákat. 

Néhány jelentős ponton eltértünk a sokszor hivatkozási alapnak tekintett 2013-as anyagtól, de 

ezeket minden esetben indokoltnak tartjuk – reményeink szerint érveink a definíciókból ki is 

derülnek. Néhány fontos példa: 

●  a színházpedagógia és színházi nevelés fogalmának különválasztása, 

● a beavató színház szűkebb értelmezése, 

● a tantermi és osztálytermi színház szinonimaként való használata, 

● színész-drámatanár "hozzákötése" a TiE műfajához.  

Fontosnak és szükségesnek éreztük néhány sokszor hivatkozott ernyő- és gyűjtőfogalom 

beemelését abból a célból, hogy minél inkább segítsük a fogalmak helyes használatát, 

besorolását. Konkrét példákat előadásokra, társulatokra nagyon kevés helyen írtunk, elkerülendő, 

hogy bárki megbántódhasson, akit esetleg kihagyunk. A műfajteremtőket igyekeztünk minden 

esetben pontosan megnevezni.   

 

Jelen dokumentumot munkaanyagnak tekintjük és komolyan veszünk minden érdemi, jó 

szándékú hozzászólást, kritikát, kiegészítést, pontosítást.  

A végső dokumentumban helye lesz két bevezető, elméleti gondolatsornak, melyek a 

színházpedagógia / színházi nevelés színház-fogalmát és drámapedagógiához való viszonyát 

mutatják be. Természetesen a végső változat szakirodalmi listát is tartalmazni fog.   
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GLOSSZÁRIUM - színházi nevelési / színházpedagógiai  

(és ezen területekhez szorosan kapcsolódó) fogalmak 

 

 

ERNYŐ- ÉS GYŰJTŐFOGALMAK 

 

ALKALMAZOTT SZÍNHÁZ 

Angol nyelvű elnevezés: applied theatre 

Az alkalmazott színház fogalma Angliából ered, az angol-amerikai színházi struktúrán belül 

érthető meg. Ott ugyanis – ellentétben a magyar vagy a német színházi színtérrel – gyakorlatilag 

nem létezik az állami finanszírozásban részesülő, állandó társulattal rendelkező, repertoárt játszó 

színházi intézmények hálózata. A színházi intézmények jelentős része piaci alapon működik, 

állami/önkormányzati támogatásban inkább csak az ezen az intézményrendszeren kívül (pl. 

közoktatási vagy terápiás intézményekben, börtönökben, konfliktuszónákban) működő alkalmazott 

színházi projektek részesülnek. Az alkalmazott színház az esztétikai autonómia modernista 

eszményének jegyében működő, professzionális és intézményesült művészszínház ellenfogalma. 

Ezzel természetesen nem azt állítjuk, hogy az egyik művészet volna a másik meg nem, a 

megkülönböztetés alapját a célelvűség adja. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert nem ismeretes 

az alkalmazott színháznak olyan szakirodalma, amely a meglévő, hivatalos kőszínházi struktúrán 

belül készült, ott repertoáron lévő, a nézők és játékosok hagyományos elválasztottságát megtartó 

előadásokhoz készült színházpedagógiai programokat alkalmazott színháznak nevezné.  

Fogalom-meghatározás: Nyílt politikai, pedagógiai vagy terápiás céllal rendelkező, a színház mint 

művészeti intézmény hagyományos keretein kívül létrejövő színházi projektek gyűjtőfogalma. 

Olyan egymástól sokszor radikálisan különböző, ám minden esetben funkcionálisan 

meghatározott színházi gyakorlatokat jelöl, melyek egyértelműen definiált csoportok, egyének 

és/vagy közösségek életébe való beavatkozásukkal társadalmi változást kívánnak elérni. A 

hagyományos színházzal szemben nem kizárólagos célja egy előadás létrehozása (nem is mindig 

jön létre bemutatható előadás), hanem sokkal inkább a közös munka folyamatára fókuszál. 

Az alkalmazott színházi formák sokszínűsége miatt nem lehet a teljesség igényére törekvő 

példafelsorolást adni, továbbá a csoportosítás sem egyszerű. Az alábbi öt típus tűnik a 

legelterjedtebbnek: 

1. konkrét nevelési tartalmakra koncentráló színház 

2. fejlesztő színház (theatre for development) 

3. közösségi színház (community theatre) 

4. terápiás célú színház (theatre as therapy) 

5. színház munkahelyi/üzleti környezetben (corporate theatre) 

 

RÉSZVÉTELI SZÍNHÁZI FORMÁK 

Angol nyelvű kifejezés: participatory theatre 

Olyan színházi előadások vagy tevékenységformák gyűjtőfogalma, amelyek a nézőknek az 

előadásban való részvétel lehetőségét kínálják fel, akik így nézőből résztvevőkké válnak. A 

részvétel számos módon megvalósulhat a színpadi cselekményben való tényleges részvételtől 

(játékossá válástól) kezdve az annak feldolgozásában, megértésében vagy a történet 

alakításában vállalt szerepig. A részvételi előadás fontos kritériuma, hogy sem dramaturgiai, sem 

performatív értelemben nem működik a nézői részvétel nélkül (vagyis benne a nézői részvétel 

ebben az értelemben nem opcionális, míg természetesen az egyes néző részvétele mindig 
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önkéntes, sohasem kikényszeríthető). Történetileg olyan színház- és színészpedagógiai 

koncepciók, műfajok hatása ismerhető fel rajta, mint a brechti tandarab-elmélet, a színházi 

avantgárd és neoavantgárd performativitás-fogalma, a boali elnyomottak színháza. 

Részvételi színházi előadásra és projektekre egyaránt találhatunk példát kőszínházi, független 

színházi és alkalmazott színházi kontextusban (utóbbi kettőben nyilván sokkal gyakoribb). 

 

KÖZÖSSÉGI SZÍNHÁZ 

Angol nyelvű kifejezés: community theatre 

Nem egy önálló műfaj, hanem sokféle színházi kísérlet összefoglaló neve. A közösségi színházi 

előadások / akciók jellegzetes vonása, hogy igyekeznek a - sokszor valamely marginális csoport 

tagjainak számító - résztvevőket közösségi élményhez juttatni, amelynek eredménye, hogy a 

résztvevők közösségi identitásukban és egyéni önazonosságukban megerősödve térnek vissza a 

mindennapokba.  

A színházi tevékenység társadalmi célokat szolgál, mint például közösségépítés, társadalmi 

párbeszéd elősegítése, a közösségben felmerülő konfliktusok megoldása, a közösség kulturális és 

társadalmi életének szervezése. 

Megkülönböztethető az ún. társadalmi színház, mely a hatalmi, hierarchikus, strukturális 

viszonyok láthatóvá tételét, a kritikai tudatosság kialakítását tekinti a változás motorjának.  

 

 

II. ELŐZMÉNYEK, HATÁSOK 

 

DRÁMAPEDAGÓGIA 

Módszeregyüttes, mely a pedagógiai gyakorlat különböző színterein és szintjein alkalmazott 

dramatikus pedagógiai eljárások összességét jelöli.  

 

TANÍTÁSI DRÁMA1  

A tanítási dráma a megértés megváltoztatásának szolgálatába állított dráma.  

A dráma olyan csoportos játéktevékenység, amelynek során a játszók képzeletbeli (fiktív) világot 

építenek fel, ebbe a képzeletbeli világba a résztvevők szereplőként vonódnak be, a fiktív világon 

belül valós problémákkal találkoznak, s ebből valós tudásra és tapasztalatra tesznek szert. 

(Kaposi, 2008)  

Igaz ember bajban (D. Heathcote meghatározása). 

 

INTERAKTÍV SZÍNHÁZI MUNKAFORMÁK 

A színház játékosok és nézők együttes testi jelenlétében jön létre, vagyis medialitásánál fogva 

automatikusan lehetőséget ad a verbális és nonverbális interakcióra. A konstruktív művészeti 

nevelés dramatikus színházi formái meghatározott és megtervezett hatásmechanizmussal olyan 

fizikai, érzelmi és kognitív tevékenységekre motiválják a(z ily módon résztvevővé váló) nézőket, 

amelyek révén változás állhat be az önmagukról és a világról eddig alkotott tudásukban. Ezek a 

továbbiakban az egyszerűség kedvéért direktnek nevezett interakciók lehetnek zárt vagy nyílt 

végűek. A zárt végű interakciót dramaturgiai értelemben zárt kérdések és kérések eredményezik, 

amelyek a történet vázát érdemben nem befolyásolják, és az ezekre adott válaszok nagy 

biztonsággal előre megjósolhatók, kiszámíthatóak. A nyílt végű interakciót dramaturgiai 

értelemben nyílt kérdések és kérések eredményezik, a résztvevők akár a történet menetét, akár a 

                                                
1
 Ismertek és használatosak még ugyanerre a fogalomra az alábbi kifejezések: dráma, komplex dráma, “D” típusú 

dráma.    
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megértés mélységének mértékét tudják befolyásolni, vagyis a résztvevők érdemben 

gondolkodhatnak és reflektálhatnak a felvetett problémákra. A színházi nevelési programokhoz 

sorolt műfajok kötelező eleme a nyílt végű interakció.  

 

FÓRUM SZÍNHÁZ 

Interaktív színházi munkaforma, az Augusto Boal-féle elnyomottak színháza legismertebb eleme. 

Lényege, hogy a közönség – miután végignézte az igazságtalanságról, a társadalmi 

hierarchiákról, az elnyomásról és a hatalmi mechanizmusokról  szóló előadást –, nézőből cselekvő 

résztvevővé (spectator → spectactor) válik. Az elnyomott karakter oldalán beléphet az előadásba, 

és megkísérelheti megváltoztatni annak kiszolgáltatott helyzetét. A nézők belépését, az interaktív 

részeket a “joker” elnevezésű játékmester moderálja. A résztvevők közösen mérlegelik, hogy az 

elnyomott helyzete érdemben változott-e az intervenció nyomán, majd újabb és újabb 

lehetőségeket próbálnak ki. Az interaktív rész forgatókönyve szigorúan követi a Boal által 

kidolgozott konvenciót. 

Ezt a színházi eljárást megkülönböztetjük az azonos elnevezésű, főként a tanítási drámában 

alkalmazott munkaformától (konvenciótól). Ez utóbbi lényege, hogy két ellentétes akarat ütközik a 

szereplőkön keresztül a játékban. A szereplők érveinek finomítása, megjelenítése a játszók (és a 

drámatanár) feladata. A konvenciónak több változata ismert, közös céljuk, hogy nem kell döntésre 

jutni a játékban.    

 

 

III. LEGFONTOSABB SZAKMAI DEFINÍCIÓK 

 

SZÍNHÁZI NEVELÉS 

A színházi nevelés nem azonos a színházpedagógiával. Ez esetben ugyanis a konstruktív 

pedagógia jegyében folyó művészeti nevelés interaktív színházi munkaformáinak módszertanilag 

átgondolt alkalmazása a személyiségfejlesztés kritikai attitűdjére, a megértés és a tudásszerkezet 

megváltoztatására irányul. Olyan tevékenységformák, amelyek számára a színház nyelve (jel- és 

jelentésképző módja) nemcsak az esztétikai tapasztalat médiuma, hanem módszertanilag 

reflektált módon, oktatási/nevelési célra használható eszköztár. 

 

SZÍNHÁZI NEVELÉSI PROGRAM 

Olyan a színházi nevelés körébe tartozó tevékenységforma, amely  

1. elsődlegesen a köznevelésben érintettek számára készül, 

2. előadás vagy jelenetsor van benne, mely épülhet az önkifejezés bármilyen verbális és 

nonverbális műfajára (pl. prózai színház, báb- és figurális színház, tánc- és mozgásszínház, zenés 

színház, cirkusz, performansz stb.), 

3. pedagógiai célja van az alkotóknak, 

4. a résztvevők a program során annak menetét érdemben befolyásoló, vagy az abban történtekre 

érdemben reflektáló, nyílt interakciókban vehetnek részt, 

5. megismételhető, minden alkalommal különböző csoportoknak játszott programok. 

A színházi nevelési program az alkotók által előre meghatározott korosztályt megszólító témával, 

elsősorban emberi, társadalmi problémákkal foglalkozik. Az előadás vagy jelenetsorok előtt, után, 

közben megvalósuló, nyílt interakció kiegészítheti, folytathatja a történetet, mélyítheti és/vagy 

szélesítheti a téma megértését stb., ám elsődleges célja, hogy egy adott problémával 

kapcsolatban változást idézzen elő a megértésben. A színházi nevelés teljes folyamatában 

történtek (beleértve az utánkövetést is) az alkotók közös felelőssége. 
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Műfaji példák:  

● két-, ill. háromlépcsős program, melynek moduljai lehetnek: felkészítő beszélgetés vagy 

foglalkozás - előadás - feldolgozó beszélgetés vagy foglalkozás. Abban az esetben, ha a 

modulok egyszerre, egymással kölcsönhatásban készülnek. 

● komplex színházi nevelési előadás (TIE). 

 

SZÍNHÁZI NEVELÉSI PROJEKT 

A színházi nevelési program elvei alapján működő, de időben elnyújtott ütemezésű, akár hetekig, 

hónapokig vagy évekig tartó, több – egymással összefüggő – modulból álló tevékenységsorozat. 

(KOMPLEX) SZÍNHÁZI NEVELÉSI ELŐADÁS (TIE ELŐADÁS) 

Olyan – az angol Theatre in Education ('színház a nevelésben') módszertanán alapuló – színházi 

nevelési program, amelyben a művészszínház eszközeivel elkészített jelenetek, jelenetsorok és a 

hozzájuk kapcsolódó előkészítő és feldolgozó beszélgetések és az ebbe sajátos esztétika alapján 

illeszkedő interaktív munkaformák révén megvalósuló feldolgozás dramaturgiailag szerves 

egységet képez. A színházi részek épülhetnek az önkifejezés bármilyen verbális és nonverbális 

műfajára (pl. prózai színház, báb- és figurális színház, tánc- és mozgásszínház, zenés színház, 

cirkusz, performansz stb.). A kb. 2–4 óra időtartamú program mindig pontosan behatárolt 

korcsoportba tartozó résztvevők (többnyire, de nem kizárólag gyermekek, ill. fiatalok) számára 

készül, akiknek a hagyományos színháznézői szerep mellett többféle egyéb szerepet, részvételi 

lehetőséget kínál.  

A műfaj magyarországi meghonosítója Kaposi László, a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ 

1992-es megalapításával.  

Olyan társulatok, csoportok, akik rendszeresen készítenek ilyen előadásokat: Bohócok a 

láthatáron, Csokonai Nemzeti Színház, Hevesi Sándor Színház, Insite Drama, Káva Kulturális 

Műhely, KB35 Inárcs, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, Közép-Európa Táncszínház, 

Nemzeti Táncszínház, Nyitott Kör Színházi Nevelési Társulat, RÉV Színházi és Nevelési Társulat, 

Trainingspot Társulat.    

 

SZÍNHÁZI NEVELÉSI SZAKEMBER 

A színházi nevelési programokban / projektekben tevékenykedő, alkotó szakember elnevezése. A 

tevékenység gyakorlásához kapcsolódó megszerezhető képesítések: dráma- és színházismeret 

tanár, színház- és drámapedagógus, drámatanár, drámajáték-vezető, drámapedagógia 

szakterületen végzett szakvizsgázott pedagógus, drámainstruktor. Minimálisan elvárható 

kompetenciák, attitűdök: 

● a célközönség szenzitív korszakainak, szociálpszichológiai és szociológiai hátterének 

ismerete,  

● a leggyakoribb tanulási-viselkedési zavarok meghatározásának, jellemzőinek alapszintű 

ismerete, 

● az alkalmazott munkaformák ismerete, 

● önismeret-önreflexió, nyitottság és rugalmasság, asszertivitás 

● improvizációs képesség, kreativitás, színészi kvalitások, 

● alkalmazkodás, elfogadás, konstruktivitás képessége,  

● jó kommunikáció, 

● általános emberi és társadalmi, pedagógiai és színházesztétikai problémákra való 

érzékenység. 
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SZÍNÉSZ-DRÁMATANÁR 

A komplex színházi nevelési előadás (TIE) alkotója és megvalósítója, aki színészként is dolgozik 

az előadásban, és a foglalkozás-részekben színházi nevelési szakemberként is tevékenykedik. 

A színházi nevelési előadás során a színházi részekben / jelenetsorokban és a foglalkozásrészben 

egyaránt egyenrangú alkotó, nem válik el élesen a színészi és a drámajáték-vezetői szerepe (egy 

előadást több színész-drámatanár is vezethet).  

Képes a résztvevőkre bizonyos pillanatokban „kitekinteni”, meghallani a nézők közvetítette 

gondolatokat, megérezni azok reakcióiból a szándékot, összeegyeztetni a mindenkori színészi 

alakítást a játék menetének koordinálásával, a közönséggel interakcióba lépni, a nyitott játékokban 

előre kiszámíthatatlan reakciókhoz igazodva és váratlan fordulatokat követve működtetni szerepét. 

Munkájának hatásmechanizmusa történetileg a sztanyiszlavszkiji, brechti, mejerholdi, grotowski-i 

és boali színészpedagógiai koncepciókhoz kapcsolódik. 

 

SZÍNHÁZPEDAGÓGIA 

Német eredetű kifejezés: Theaterpädagogik 

A színházpedagógia nem azonos a színházi neveléssel. Ez esetben ugyanis a konstruktív 

pedagógia jegyében folyó művészeti nevelés interaktív színházi munkaformáinak módszertanilag 

átgondolt alkalmazása arra irányul, hogy közvetíthetővé váljon a művészszínház hagyományos-

intézményesült keretében megszülető esztétikai tapasztalat, a résztvevők megismerjék a színház 

nyelvét (jel- és jelentésképző módjait), megértsék működési elveit. 

A színházpedagógia – az angol education és a magyar pedagógia kifejezés jelentéstartalmának 

mintájára – egyszerre jelenti a színház formanyelvének (jel- és jelentésképző módjainak) 

oktatását, valamint a konstruktív művészeti nevelés dramatikus formáinak / színházi eszközeinek 

módszertanilag átgondolt alkalmazását. Az utóbbi a nevelési célra, a személyiségfejlesztés kritikai 

attitűdjére, a megértés és a tudásszerkezet megváltoztatására koncentrál, s e célból használja a 

színház nyelvét. Az egyes műfajok, sőt konkrét előadások / programok besorolása során az 

oktatási mozzanat hangsúlyos versus hangsúlytalan volta, illetve a színházi alkotóknak, színházi 

nevelési szakembereknek és színházpedagógusoknak a színház oktathatóságához versus 

dramaturgiai eszközként használhatóságához fűződő viszonya adhat támpontot. 

 

SZÍNHÁZPEDAGÓGIAI PROGRAM 

Olyan színházpedagógiai tevékenységforma, amely  

1. elsődlegesen a köznevelésben érintettek számára készül, 

2. pedagógiai és színházesztétikai céllal valósul meg, 

3. megismételhető és különböző csoportokra tetszés szerint adaptálható. 

Középpontjában általában egy adott színház repertoárjában játszott előadás áll, amely köré 

különböző típusú, egyszeri alkalmat jelentő foglalkozások, programok szerveződ(het)nek. A 

szakember (színházpedagógus, színházpedagógiai szakember) feladata megtalálni azt a 

fókuszkérdést, melynek segítségével az adott korosztály kapcsolódni tud az előadáshoz. Ez lehet 

pl. a színházi / rendezői formanyelv megismerése, az irodalmi mű újra értelmezése, az előadás 

jelrendszerének elemzése stb. Módszertana igen gazdag: használja a drámapedagógia, a báb és 

figurális színház, a tánc- és mozgásszínház eszközeit, a dramaturgia, a szöveg- és 

előadáselemzés olvasási stratégiáit, él az újraírás és az újrajátszás lehetőségével. A színpadi 

előadás alkotói (dramaturg, rendező, tervező, színész stb.) és a színházpedagógiai foglalkozások 

létrehozói között nem szükséges a közvetlen kapcsolat. 
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Műfaji példák: kulisszajárás, közönségtalálkozó, két-, ill. háromlépcsős program (abban az 

esetben, ha a modulok külön-külön és nem egyszerre, egymással kölcsönhatásban készülnek), 

Ádámok és Évák ünnepe.  

  

SZÍNHÁZPEDAGÓGIAI PROJEKT 

A színházpedagógiai program elvei alapján működő, de időben elnyújtott ütemezésű, akár 

hetekig, hónapokig vagy évekig tartó, több – egymással összefüggő – modulból álló 

tevékenységsorozat. 

 

SZÍNHÁZPEDAGÓGIAI SZAKEMBER 

A színházpedagógiai programban pedagógus végzettség nélkül dolgozó munkatárs. Elsősorban a 

színház formanyelvére (jel- és jelentésképző módjaira) vonatkozó tudástartalmakat közvetíti (akár 

frontális módszerrel is). Tevékenységét többnyire kőszínházi keretek között, rendszeresen és 

hosszú távra előre tervezve, a színház repertoárjához igazítva végzi. Szakmai kompetenciái, 

szaktudása nagyrészt megegyeznek a színházi nevelési szakembernél írtakkal, különös tekintettel 

az általa képviselt intézmény színházi nevelési, színházpedagógiai stratégiájának kialakítására és 

teljes ismeretére, projektjeinek szakmai koordinálására, illetve a színház falain kívül a program 

szakmai képviseletére. Alapvetése, hogy színházának előadásai képezhetik a valós és hiteles 

párbeszéd alapját. A kapcsolatteremtés sokféle formájával képviseli a színház fórum szerepét, a 

színház közösségi létformáját. Feladatkörének és tevékenységének célja: a színházi alkotó és 

néző (gyermek és felnőtt egyaránt) közvetlen találkozási formáinak (közönségtalálkozó, nyílt nap a 

színházban, kulisszajárás, színházpedagógiai programok stb.) tervezése, megvalósítása, 

párbeszéd kezdeményezése az alkotó folyamatot végzők és a közönség között. A párbeszédben 

mediátori szerepet játszik, a nem formális pedagógia eszköztárát alkalmazva létrehozza a közös 

gondolkodás színterét. A kőszínházak szinházpedagógiai programjainak tervezéséhez és 

megvalósításához legtöbbször a repertoárban játszott előadás adja a kiindulási alapot, és az 

egyes programok során ebből bontja ki, szűkíti le a fókuszt az adott életkorú résztvevőkkel a 

szinházpedagógiai szakember. 

  

SZÍNHÁZPEDAGÓGUS 

Pedagógus végzettséggel2 dolgozó színházpedagógiai szakember. 

 

 

IV. A színházi nevelési és színházpedagógiai programok építőkövei 

 

NYITÁS 

A színházi nevelési / színházpedagógiai programok jellemzően (akár több ízben megnyitott) 

jelenetsorokból és az ebbe sajátos esztétika alapján illeszkedő, interaktív munkaformák révén 

megvalósuló feldolgozó részekből állnak. A feldolgozó rész azon dramaturgiai egységeit / 

szakaszait, amelyekben a programvezetők (színészek, színész-drámatanárok, színházi nevelési 

vagy színházpedagógiai szakemberek vagy színházpedagógusok) szerepben vagy szerepen kívül 

megszólítják vagy más módon részvételre biztatják a résztvevőket, nyitásnak nevezzük. 

 

 

 
                                                
2
 Pedagógia BA szakos végzettség, gyógypedagógus, gyógypedagógai tanár, tanító, tanár, szakoktatói 

végzetteség, neveléstudományi MA szakos végzettség 
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INTERAKTÍV RÉSZ 

A színházi nevelési és színházpedagógiai programok jellemzően (akár több ízben megnyitott) 

jelenetsorokból és az ebbe sajátos esztétika  és dramaturgia alapján illeszkedő, interaktív 

munkaformák révén megvalósuló feldolgozó részekből állnak. Azokat a kétirányú kommunikációra 

lehetőséget adó dramaturgiai egységeket / szakaszokat, amelyeket a néző-résztvevők egymással 

és/vagy a néző-résztvevők a programvezetőkkel (színészekkel, színházpedagógusokkal, színész-

drámatanárokkal, színházi nevelési és színházpedagógiai szakemberekkel) folytatnak, s melyek 

ez által az előadásra (a történetre, a szereplők attitűdjére, a megértés mélységére/minőségére) 

hatással lehetnek, (nyílt) interaktív résznek nevezzük.  

 

NÉZŐ-RÉSZTVEVŐ 

A színházpedagógia és a színházi nevelés a konstruktív és kritikai pedagógia jegyében arra ad 

lehetőséget, hogy az adott közösség tagjai egy adott téma/probléma kapcsán kialakítsák a saját 

koncepcióikat,  saját elméleteiket, és meghozzák a saját döntéseiket. Az a néző, aki a keret által 

lehetőséget kap cselekvő részvételre, érdekeltté válik a téma megértésében, ennek 

következtében részt akar venni saját megértési folyamatának alakításában. Így a színházi 

nevelési / színházpedagógiai programok közönsége nem csupán néző, hanem néző-résztvevő 

(spectactor). 

 

BEVONÁS / BEVONÓDÁS 

Az a néző, akire a színházi események érzelmileg és/vagy fizikailag és/vagy kognitív módon 

hatással vannak, bevonódhatott a történetbe. A bevonódás mértékétől függ a részvétel minősége. 

D. Heathcote szerint: ha a résztvevő bizonyos csoport tagjaként szerepben vagy szerepen kívül 

lép be a fikcióba (vagyis bevonódik), lehetővé válik számára, hogy egyszerre élje meg az 

eseményeket kollektív (társas) és személyes (tapasztalati) szinten. Szintjei: látszólagos, 

részleges, teljes bevonás / bevonódás. 

 

KERET 

Az a közeg, amelyen keresztül kapcsolódási lehetőséget kínálunk a nézőknek, hogy ne csupán 

nézők, hanem résztvevők is lehessenek. Az a perspektíva, amin keresztül a résztvevők 

kapcsolódnak az eseményekhez. Egy játékkeret lehetőséget ad több szerep használatára is. 

 

UTÁNKÖVETÉS 

Célja, hogy felmérje az adott színházpedagógiai, színházi nevelési program (ill. projekt) hatásait. 

Ennek legközvetlenebb formája, hogy a program alkotói személyesen vagy kérdőív segítségével 

röviddel a program lezajlása után visszajelzést kérnek a részt vevő gyerekektől, fiataloktól, az őket 

kísérő pedagógusoktól, illetve a programot megtekintő szakemberektől. A hosszabb távú 

utánkövetés lehetséges módja például rendezvény szervezése egy alapgondolat vagy hívószó 

mentén vagy globális kutatási projektek létrehozása és végigvitele. 

Az utánkövetés rendszeressé tétele fontos fejlesztendő területe a színházi nevelésnek és a 

színházpedagógiának. 

 

FELKÉSZÍTŐ / FELDOLGOZÓ BESZÉLGETÉS3 

A színházpedagógiai, ill. színházi nevelési programokban a színházi előadáshoz kapcsolódó 

beszélgetés többféle módon segítheti a nézőket a befogadás elmélyítésében. Irányulhat a 

                                                
3
 A felkészítő beszélgetés és foglalkozás szinonimájaként használatosak a ráhangoló beszélgetés ill. 

foglalkozás és az érzékenyítő beszélgetés ill. foglalkozás kifejezések. 
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színházi formanyelv, az előadás által használt színházi jelrendszer megértésére, felfejtésére. 

Segíthet az előadás által felvetett kérdések, központi probléma átgondolásában, támpontokat 

adhat a látott előadás megértéséhez. A beszélgetést többnyire színházpedagógiai vagy színházi 

nevelési szakember (ritkábban az előadásban szereplő színész) vezeti, a nézőknek érdemi 

beleszólási lehetőséget biztosítva a diskurzusban. 

Az előadást megelőző beszélgetés felkészítő jellegű, a nézők előzetes tudását, élményeit hívja 

elő, az előadás után zajló pedig a látottak feldolgozását segíti.  

 

FELKÉSZÍTŐ / FELDOLGOZÓ FOGLALKOZÁS 

A színházpedagógiai és színházi nevelési programokban a felkészítő / feldolgozó foglalkozás a 

színházi előadáshoz kapcsolódva a beszélgetés mellett dramatikus tevékenységeket is kínál. 

Ezek a drámapedagógiai munkaformák irányulhatnak a színházi formanyelv, az előadás által 

használt színházi jelrendszer jobb, saját tapasztalaton alapuló megértésére. A beszélgetéshez 

hasonlóan a foglalkozások segíthetnek az előadás által felvetett kérdések, központi probléma 

átgondolásában, és élményszerű tapasztalatokat adhatnak a látott darab megértéséhez. A 

foglalkozást többnyire színházpedagógiai vagy színházi nevelési szakember vezeti, gyakran az 

előadásban játszó színészek vagy az előadás más alkotóinak segítségével. 

Az előadást megelőző foglalkozás felkészítő jellegű, az előadás után zajló pedig a feldolgozást 

segíti. 

 

 

V. TOVÁBBI FONTOS MŰFAJOK 

 

BEAVATÓ SZÍNHÁZ 

A Ruszt József (1937–2005) által kifejlesztett műfaj formailag és pedagógiailag is nagyon 

pontosan körülhatárolható. A beavató előadások célja, hogy a gyerekeket és középiskolás 

fiatalokat – akik tanulmányaik során a magyar oktatási szisztéma sajátosságai miatt a dráma és a 

színház esztétikai s egyéb sajátosságait alig ismerhetik meg – értő nézővé válásukban segítse. A 

módszer lényege, hogy a moderátor (játékmester, rendező) egyrészt összefüggésekre hívja fel a 

hallgatók figyelmét, lehetőleg úgy, hogy ők jöjjenek rá a törvényszerűségekre, másrészt felkészíti 

őket a színházban látható jelek és jelrendszerek értelmezésére. Az előadásból bizonyos 

részleteket próbafázisban mutatnak be, a rendező időnként megállítja a színészeket, magyaráz, 

instruál. Vissza-visszatérnek egy-egy epizód kidolgozásához, megismertetik a darab történetét, 

problematikáját, a rendező kérdésfeltevéseit, az alapvető drámai és színházi fogalmakat, de a 

színházi alkotómunka titkaiba is beavatják közönségüket. 

 

OSZTÁLYTEREM-SZÍNHÁZ, TANTERMI SZÍNHÁZ(I ELŐADÁS) 

A műfaji megnevezés a németországi Klassenzimmertheater (‘osztályterem-színház’) kifejezés 

magyarítása. A fogalmat Németországban (és Ausztriában) olyan ifjúsági színházi előadásokra 

használják, amelyeket (színházpedagógiai tevékenységük részeként) a kőszínházak kínálnak az 

iskolák számára. 

Magyarországon az osztályterem-színház és a tantermi színház(i előadás) fogalmak következetes 

elválasztása egyelőre nem vált általánossá, ezért javasoljuk, hogy ezeket az elnevezéseket 

tekintsük szinonimáknak – értve alattuk azokat az előadásokat, amelyek elsősorban tantermi 

környezetben való megvalósításra készültek. Formailag sokfélék lehetnek, és a pontos formai 

megnevezés beilleszthető a környezetre utaló kategóriába: pl. tantermi színházi nevelési előadás, 

tantermi táncelőadás feldolgozó foglalkozással stb. Azoknak az előadásoknak a megnevezéséből 
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pedig, amelyek eredendően nem iskolai közegbe készültek, mind a tantermi, mind az osztálytermi 

jelzőt elhagyjuk, akkor is, ha történetesen iskolában játsszák az előadást. 

A tantermi színházi előadások helyszíne az osztályterem; a színészek annak térbeli adottságait 

(ajtók, ablakok) és berendezési tárgyait (tábla, padok, székek, asztal, függöny) használják a 

játékhoz. Legfeltűnőbb külső jellemzője ezeknek az előadásoknak a szinte teljes eszköztelenség: 

egyszerű jelmezeket (vagy saját ruhát), kevés kelléket (vagy egyáltalán nem) hoznak be a játékba, 

amit mégis, az igazi színházi jellé válik. A tantermi színház gyakorlatilag semmilyen külső teátrális 

effektet – fényt, kívülről beadott zenét – nem használ. (Kis eszközigényükből következően ezek az 

előadások alacsony költségvetésű, könnyen utaztatható produkciók.) A tantermi színházi 

előadások meghatározott korosztálynak készülnek, és a diákok számára fontos társadalmi, 

morális kérdéseket, iskolai problémákat vetnek fel. Gyakran kínál az előadás szerepet a nézőknek 

(akik többnyire egy osztály tagjai). Az előadásokhoz általában kapcsolódik valamilyen feldolgozó 

beszélgetés vagy foglalkozás, de lehetnek akár komplex színházi nevelési előadások is. 

Az első magyar osztályterem-színház a Kolibri Színház produkciója volt 2008-ban (Kai Hensel: 

Klamm háborúja). 

 

VITASZÍNHÁZ 

Színházi nevelési műfaj. A színházi jelenetek által felvetett fontos társadalmi kérdéseket (pl. 

emberi jogok, migráció, függőség, másság, szexualitás, oktatás stb.) a résztvevők a moderátorok 

által – többnyire eldöntendő kérdésekkel – provokált vita keretében vitathatják meg egymással, a 

meghívott szakértőkkel és/vagy a témában érintett személyekkel. A vitaszínház nézőtere két 

egymással szembefordított részből áll, amelyen a résztvevők a vitában képviselt álláspontjuk 

szerinti oldalon foglalnak helyet, és ezt – ha az elhangzottak alapján nézőpontjuk változik – a vita 

során többször is módosíthatják. Ebben fontos szerepük van a meghívott civil szakértőknek, akik a 

fókuszba helyezett társadalmi kérdés kapcsán információkkkal segítik a nézőtéren ülőket 

álláspontjuk kialakításában. Vitaszínház készülhet felnőttek és kimondottan fiatalok számára is. 

A műfajt a Kerekasztal Színház honosította meg nálunk, de más színházi alkotóközösségek is 

alkalmazzák (gyakran más civil szervezetekkel együttműködve). 

 

SZÍNHÁZI TÁRSASJÁTÉK 

Fábián Gábor és a Mentőcsónak által kifejlesztett színházi nevelési műfaj, amelyben a néző-

résztvevők az előadás folyamán társasjátékot játszanak. A játékban megoldandó helyzeteket 

olyan, történetet kirajzoló színházi jelenetekből ismerik meg, amelyek kimenetelét a résztvevő 

csapatok közös döntései befolyásolják. Csapatok küzdenek egymással, a kinagyított játékmezőn 

való haladásuk egyszerre közös döntéseik és a szerencse függvénye. A játék megvalósításában / 

levezénylésében általában közreműködik egy civil szakértő, aki a fókuszba helyezett társadalmi 

probléma szakértője, ő egyben lehet a játék moderátora is.  
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