PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ
1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.

"Színházi műhely pedagógusoknak" - sajátélményű műhely-sorozat a Pesti Magyar Színház
színházi nevelési szakemberek vezetésével
Óraszáma: 16 óra (4x4 óra)
A műhely-sorozat célja:
A sajátélményű műhelyfoglalkozás egyfajta betekintést enged a Pesti Magyar Színház
színházi nevelési munkájába, valamint ízelítőt ad a drámapedagógia elméletéből és
gyakorlatából:


Minden alkalommal – más-más előadás kapcsán –, résztvevőkkel közösen vizsgál meg
lehetséges pedagógiai célokat, tanári és foglalkozásvezetői attitűdöket.



Módszertani ismereteket kínál foglalkozástervezésből- és vezetésből, a műfajban használatos
formákról, tanári attitűdökről, különös tekintettel a színházpedagógia gyakorlatára, annak
osztálytermi felhasználásának lehetőségeire.



Mintákat, formákat, eszközöket kínál a diákok bevonása kapcsán, közösen elemezve az egyes
formák előnyeit és buktatóit.

A műhely-sorozat sajátélményű játékokra épül, alapvető célja, hogy az osztálytermi, frontális
oktatási formák helyett játszható helyzeteket, egyszerű akár komplex szerepjátékokat
kínáljon, lehetőséget adva arra, hogy a résztvevő pedagógus a megszerzett tudást,
tapasztalatot saját környezetben kamatoztathassa. Ebben a kontextusban minden résztvevő
számára kitágulnak a határok, a pedagógus kiléphet a hagyományos tanári szerepből,
játékmesterré és egyben játszótárssá válhat a diák számára.

Mire lehet használni a színházi műhely-sorozatot?
A műhelysorozat elvégzése után a pedagógus:


eszközt, inspirációt kaphat egy adott színházi előadás iskolai keretek közötti feldolgozására



megismerhet, elsajátíthat osztálytermi feldolgozó játékokat, melyek segíthetik az
együttműködést, az egymás iránti empátia fejlődését, a tudatos és felelős gondolkodás
elősegítését, a verbális és non-verbális kifejező készség fejlesztését.
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képessé válhatnak megvizsgálni életkori problémákat, konkrét döntési helyzeteket egy-egy
alaposan megtervezett, akár improvizációt is használó közös játék, drámaóra segítségével

Hogyan szerveződik a műhely-sorozat?
A színházi műhely-sorozat mind a négy alkalma önálló tematika mentén szerveződik:
Részletes program:
2019.10.21. HÉTFŐ, 14.00-18.00
A halhatatlanság országa
Téma: Egy nyughatatlan királyfi, miközben a halhatatlanságot kutatta, elhalad mellette az
élet. Mi értelme az örök életnek, ha közben elfeledkezik mindarról, ami fontos? Egyáltalán
mi fontos az életben? Mivel érdemes eltölteni az időt, amit kaptunk, ha nincs 1000 évünk,
még 100 sem? Hogyan lehet megbékélni azzal, hogy életünk során elveszítünk magunk
mellől szeretteket, szeretett dolgokat?
Nehezen emészthető témák, könnyed játékkal, tárgyhasználattal felkínálva, kisiskolásoknak.
Korosztály: 6 – 10 évesek
Az előadásról bővebben itt olvashat: http://pestimagyarszinhaz.hu/a-halhatatlansagorszaga/

2019. 11.21. CSÜTÖRTÖK, 14.00-18.00
PIN:OKKIO
Téma: Ha magunk képére teremtünk valamit, egyenrangú lesz velünk? Mi kell ahhoz, hogy
kimondjuk az "az" helyett, hogy "ő"? Közös játék gépről és emberről, a szabad akaratról, az
egyenjogúságról, az élethez való jogról és arról, hogy vajon miért tekinti magát az ember
felsőbbrangúnak minden más teremtménynél...
Korosztály: 8 – 12 évesek
Az előadásról bővebben itt olvashat: http://pestimagyarszinhaz.hu/pinokkio-2/
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2020. 03. 20. PÉNTEK 14:00-18:00
Harisnyás Pippi
Téma: A jó gyerek az, akit látni lehet, de hallani nem?
Közös, sajátélményű játék tanárszemmel az oktatás anomáliáiról a Harisnyás Pippi c.
előadása ürügyén.
Ez alkalommal két színházpedagógiai játékot kínálva, színészek közreműködésével
boncolgatjuk a szabálykövetés és deviancia témakörét, tanári attitűdöket és módszereket
vizsgálva – ügyelve arra, hogy a fürdővízzel együtt nehogy a gyereket is kiöntsük...
Korosztály: 6 – 12 évesek
Az előadásról bővebben itt olvashat: http://pestimagyarszinhaz.hu/harisnyas-pippi/

2020. 04. 24. PÉNTEK 14:00-18:00
Azt mondták válnak
Téma: Barni, a 8 éves, rendezett körülmények között élő fiú egy nap azzal szembesül, hogy
szülei elválnak. Egy ideje már úgy érezte, hogy a családi béke megteremtése az ő feladata,
illetve rajta múlik. Attól a pillanattól fogva, hogy szülei tényként közlik vele a válást, Barni
tisztában van azzal, hogy már semmi sem lesz olyan, mint eddig volt...
Az “Azt mondták...” c. komplex színházi nevelési foglalkozással a válás témakörét vizsgáljuk
– ahogyan a gyerekekre hat egy ilyen váratlan, és tragikus esemény. A foglalkozás során a
színházat eszközként használva lépünk interakcióba a gyerekekkel, lehetőséget adva nekik
arra, hogy gondolataikat, érzelmeiket a színház nyelvén fogalmazhassák meg. Egy olyan
nyelven, amit nem feltétlenül használnak a hétköznapokban.
Ez alkalommal a résztvevő pedagógusok bemutató foglalkozás jelleggel, megfigyelőként
kísérhetik figyelemmel a komplex színházi nevelési programot, melyet értékelés, átbeszélés
követ.
Korosztály: 7 – 10 évesek
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Kinek ajánljuk a „színházi műhely-sorozatra” a jelentkezést?
Olyan általános iskolai tanító vagy általános iskolai bármely szakos tanári diplomával, és a
köznevelés terén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező pedagógusoknak, akik
szeretnék megismerni a színházi nevelés eszközeit, módszereit.

Az igazolás kiadásának feltétele: a 277/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet szerinti - nem
akkreditált pedagógus-továbbképzési program alapján a műhelyfoglalkozásokon való
részvétel.
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