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Rövid összefoglaló 
 
Magyarországon a kőszínházi és a független előadóművészeti szférában is egyre elterjedtebbek a színházi 
nevelés legkülönbözőbb válfajai. Az utóbbi években a kormányzat is kiemelt figyelmet fordít a terület iránt, 
nem véletlenül: nemzetközi kutatás is igazolja, hogy a nevelési célú dramatikus tevékenységek hatással 
vannak a fiatalok kulcskompetenciáira. Az InSite kutatási terve azt hivatott objektív, egységes szempontsor 
mentén felmérni, milyen főbb színházi nevelési gyakorlatok léteznek ma Magyarországon. A kutatás 
eredményeképpen szándékunk szerint valamennyi színházi nevelési programot elemezni fogunk részletesen 
és közérthetően, ez egyrészt a szülőket, iskolákat, közművelődési intézményeket segítheti a megfontolt 
választásban, másrészt a döntéshozóknak nyújt segítséget a limitált források leghatékonyabb 
felhasználásában, a fejlesztési stratégia meghatározásában, harmadrészt a terület szakembereit segíti 
abban, hogy széleskörű átfogó képet kapjanak a mai helyzetről.  
 
Összesen több mint 150 intézményt azonosítottunk be, akiknél az intézményvezetőktől és a 
programvezetőktől fogunk adatot gyűjteni a színházi nevelési programokról. Ebből mintegy 60 intézmény 
repertoáron lévő színházi nevelési foglalkozásait kutatók is felkeresik, az előadásokat objektív megfigyelési 
szempontrendszer szerint elemzik, a résztvevő gyerekektől fókuszcsoportos formában, kísérőiktől kérdőíves 
formában adatot gyűjtenek a program hatásairól. Összesen tehát hat különböző forrásból gyűjtünk majd 
adatot: (1) a gyerekektől, (2) a gyerekeket kísérő szülőktől vagy pedagógusoktól, (3) az 
intézményvezetőktől, (4) a programvezetőktől, (5) objektív megfigyeléssel és (6) internetes másodlagos 
kutatással. Nem fogunk rangsorolni, ehelyett minden programot saját intézményi kontextusában, a 

programvezetők által kitűzött célok tükrében elemzünk majd. 
 
A kutatásba vont intézmények listáját, valamint a kutatás szempontrendszerét széleskörű szakmai 
egyeztetésre bocsátjuk, melyre meghívást kap többek között az ASSITEJ Magyarország, az EMMI Kultúráért 
Felelős Államtitkársága, az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkársága, a FESZ Színházi Nevelési Szekciója, a 
FÜGE (a Tantermi Színházi Projekt szervezője), a Magyar Drámapedagógiai Társaság, a Magyar Pedagógiai 
Társaság, a Magyar Színházi Társaság, a Magyar Teátrumi Társaság, a Nemzeti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Intézet, az NKA Előadó-művészet Kollégiuma, továbbá a drámapedagógia és a 
színháztudomány több elismert szakértője, egyetemi oktatója. Kutatásunkat egy angol, egy norvég és egy 
lengyel egyetem vezető színházi nevelési kutatója támogatja, továbbá az IDEA, a színházi nevelés 
világszervezetének elnöke is. 
 

A széleskörű szakmai egyeztetés előtt a kutatás szempontsorát, valamint a kutatásba vont intézmények 
listáját nyitjuk meg. Az alább ismertetett kutatási módszertant tájékoztatásul közöljük, a módszertan 
eszközeit az InSite Drama alakítja majd ki az egyeztetések eredményének figyelembevételével. A 
véleményezésre felkínált szempontsor és intézményi lista jelen dokumentum 7-12. oldalán található, 
keretben.  
A transzparencia jegyében az InSite Drama nyertes pályázatát honlapunkon teljes egészében 
nyilvánosságra hozzuk: http://insitedrama.blogspot.hu/2013/02/szinhazi-nevelesi-kutatas.html 
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Kérdésfeltevés 
 
Célunk, hogy a ma Magyarországon „színházi nevelés” címszóval illetett, nagyon különböző módszereket, 
programokat egymás mellett, egységes szempontsor mentén írjuk le. Ilyen kutatás jelenleg nincs, akik a 
fővárosi kőszínháztól a vidéki művelődési házakig a színházi nevelés területén dolgoznak, egymás 
munkájának is csak a töredékét ismerik. 
 
Ehhez meg kell határoznunk a vizsgálatba bevont programok körét. Szigorúan a „színházi nevelés” hívószóra 
fókuszálunk, azt azonban a lehető legtágabb és legrugalmasabb értelemben tesszük. Tisztában vagyunk 
azzal, hogy a színházi nevelésnek több szinonimája és/vagy alkategóriája van: TIE (Theatre in Education), 
DIE (Drama in Education), beavató színház, színházpedagógia, fórum színház, résztvevő színháza, 
gyerekszínjátszás, diákszínjátszás, gyerekszínház, diákszínház, stb.  
 
Tisztában vagyunk azzal is, hogy sem nemzetközileg, sem nemzeti szinten jelenleg még nincsen egységesen 
minden szakember által elfogadott definíció és terminológia. Hiszünk abban, hogy kutatásunk egy egységes, 
szélesebb szakmai kör által konszenzusosan elfogadott terminológia kialakításához is hozzá tud majd 
járulni. 
 
Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni azt a kört, amit a vizsgálatba vonunk, mindenképpen el kell fogadnunk 

ehhez a kutatáshoz egy munkadefiníciót. Éppen a fentebb tárgyalt konszenzusos terminológia és definíció 
hiánya miatt mi alacsony küszöbű kritériumokat határoztunk meg. Kutatásunkba vonható minden olyan 
program, ami megfelel az alábbi öt kritérium mindegyikének:  
 

1. elsődlegesen a gyermek- és ifjúsági korosztály (3-20 év) számára készült (emellett megszólíthatja, 
de nem kell, hogy megszólítsa a családokat vagy a pedagógusokat is), 

2. színházi előadás / bábelőadás / táncelőadás vagy jelenetsor van benne, 
3. a gyerekekkel / fiatalokkal valamiféle interakció zajlik,  
4. egyszeri alkalom, az újabb alkalmakra újabb résztvevők érkeznek (az alkalomhoz kapcsolódva elő- 

és utókövetés lehetséges, kivételes esetekben a foglalkozást megelőző/követő közösségi eseményt 
vagy többalkalmas eseménysorozatot is ide számítunk; de a folyamatosan működő színjátszó 
csoportokat, drámaszakköröket nem soroljuk ide), 

5. alkotói a programot színházi nevelésként definiálják (függetlenül attól, más szakemberek annak 
definiálnák-e). 

 
A fenti öt kritérium az a minimális közös nevező, amibe minden olyan program belefér, amit ma 
Magyarországon színházi nevelésként definiálnak alkotói.  A színházi nevelés legtágabb értelemben vett 
alkalmazása mellett a rokon területeket lehatároljuk, vagyis nem vesszük be kutatásunkba azokat az 
interaktív drámás / színházi formákat, amelyek nem felelnek meg ennek az öt kritériumnak együttesen. Így 
nem vonjuk vizsgálat alá többek között  

• az országban működő több ezer színjátszó csoportot és drámaszakkört,  

• azokat a gyermekszínházi/bábszínházi előadásokat, amelyek nélkülözik az interakció bármilyen 
formáját (akár csak egy kérdésfeltevést a gyerekeknek), 

• a felnőtteknek/felnőttekkel működő „szociális színházakat” (pl. hajléktalanok színháza),  

• a pszichodrámát,  

• a színház terápiás célú alkalmazását (pl. szenvedélybetegek színházterápiája), vagy  

• a szórakoztató interaktív színházat (pl. improvizációs színház, playback színház).  
Ezzel együtt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kutatás eredményeképpen megszülető kötetben külön 
fejezetben segítsük majd az olvasót eltájékozódni a határterületeken is. 
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Helyzetelemzés 
 
Az elmúlt években Magyarországon a „színházi nevelés” hívószóval fémjelzett programok száma 
exponenciálisan megnövekedett. Szerény becslések szerint is százötven körül van azoknak az 
intézményeknek a száma, akik saját állításuk szerint a „színházi nevelés” területén (is) tevékenykednek.  
 
A színházi nevelés az elmúlt húsz évben inkább a független szervezetek körében volt jellemző. Az angolszász 
TIE (Theatre in Education – szó szerinti fordításban színházi nevelés) adaptációja 1992-ben a Kerekasztal 
Színházi Nevelési Központhoz, majd később a Káva Kulturális Műhelyhez kötődik. Ezen szervezetek 
mintájára, hasonló módszertani megfontolásokat követve ma Magyarországon tíz-tizenkét szervezet 
működik eseti rendszerességgel (http://www.szinhazineveles.hu/tarsulatok).  
 
Az utóbbi években a FÜGE Tantermi Színházi Szemléje fogta össze azokat a nagyrészt független 
kezdeményezéseket, akik osztálytermi környezetben gyakorolják a színházi nevelés valamilyen ágazatát 
(http://www.fugeprodukcio.hu/_content/tantermi%20szinhazi%20szemle%20program_2012.pdf). 
Itt a magasan kvalifikált zsűri 2012-ben összesen 136 jelentkezőből válogatta ki azt a húszat, akik 
lehetőséget kaptak programjuk bemutatására. Az itt bemutatott programok a lehető legszélesebb 
módszertani skálán mozogtak a fentebb már említett angolszász TIE-től a német színházpedagógia hazai 
adaptációján át az interakciót is nélkülöző stúdiószínházig. 
 
A két kör együttesen körülbelül harminc társulatot takar átfedésekkel, van ebben a körülbelül harminc 
szereplőben is nagyon nagy szórás célokat, tudatosságot, módszertant, eszközrendszert, színházi 
formanyelvet, célközönséget, pedagógiai felkészültséget tekintve. Ha a Tantermi Színházi Projekt 136 
jelentkezőjét is figyelembe vesszük, akkor láthatjuk, hogy meglepően széles kör értelmezi magára a 
„tantermi színházat”, ám ezen csoportok egy része már nem feltétlenül definiálná a saját programját 
„színházi nevelésként”.  
 
Mindehhez hozzájön az utóbbi években a kőszínházakban zajló munka. Mind több kőszínház ismeri fel a 
„színházi nevelés” fontosságát, ma már talán nincs is olyan igazgatói pályázat, nem is létezik olyan színházi 
program, ami ne tartalmazná a színházi nevelés valamilyen sajátos értelmezését. A Magyar Színházi 
Társaság és a Magyar Teátrumi Társaság közös rendezvényén, a „Színház a Gödörben II”-n a szervezők 
szerint a színházi nevelés napjaink legfontosabb kérdésévé vált. A kőszínházak gyakorlata nagyon széles 
skálán mozog: beavató színházi kísérletek, kulisszajárások, az előadásokat feldolgozó beszélgetések, 
színházon belüli színjátszó kör indítása: ezek mind-mind a színes kőszínházi repertoár elemei. 
 
2011-ben rendhagyó módon az NKA Színházi kollégiuma pályázatot írt ki „Magyarországi színházak 2011–
2012-es évadban megvalósuló, rendszeres színházi nevelési tevékenységének (rendhagyó órák, 
színházlátogatást előkészítő és előadás-feldolgozó órák, drámapedagógiai foglalkozások, tantermi 
előadások és beavató [moderátor közreműködésével zajló] előadások) megvalósítására”, összesen 40 millió 
forintos kerettel. Az összesen 36 támogatott társulat körében kevés új felfedezett volt, a független és 
kőszínházi csapatok egységesen részesültek a támogatásból. Idén a pályázat hasonló tartalommal újra 
kiírásra került. 
 
A független szféra és a kőszínházak mellett meg kell még említenünk két nagyon jelentős szegmenset: 

• A pályázati támogatások nélkül élő, gyermek- és ifjúsági korosztálynak szánt „színházi 
vállalkozások”, akik igen széles repertoárral (gyakran 20-30 különféle előadás) járják az ország 
iskoláinak tornatermeit és gyermekprogramjait. Ezen kevésbé ismert társulatok szakmai 
gyakorlata, hatása, módszertana, színházi teljesítménye egyelőre fekete folt. 

• A széles befogadói- és szervezői szegmenset: a művelődési házak, ifjúsági klubok, kulturális 
arculattal is rendelkező szórakozóhelyek, gyerekkönyvtárak, stb. körét. 
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Kutatásmódszertan 
 
Nem tervezünk rangsorolást, ehelyett minden programot saját kontextusában, saját céljaihoz viszonyítva 
fogunk értelmezni. Azt szeretnénk, hogy a „színházi nevelési paletta” végre egységes rendszerben, 
átláthatóan és összehasonlíthatóan kerüljön leírásra, hogy minden olyan színházi nevelési szakember, 
pedagógus, művelődésszervező, szülő vagy döntéshozó, aki ilyen programok iránt érdeklődik, el tudjon 
igazodni a kínálatban. 
 
A kutatás maga három fázisban zajlik majd:  
 
Az első fázis (2013. febr.) feladatai: 

• A kutatásba bevont programok listájának véglegesítése. Saját előzetes kutatásaink alapján teszünk 
egy javaslatot a kutatásba bevonni szándékozott intézményeket és társulatokat illetően, de ezt a 
kutatás megkezdése előtt az érintett szakmai szervezetekkel közösen egyeztetjük. A csatolt listában 
legjobb ismereteink szerint megtalálható minden jelentősebb színházi neveléssel dolgozó kőszínház 
és független társulat, valamint egy néhány elemes reprezentatív minta a többtucat előadásnyi 
repertoárral rendelkező, főként iskolák közösségi tereiben (auláiban, tornatermeiben) játszó 
vállalkozásokból is.  

• Az első fázishoz tartozik továbbá a kutatási szempontsor megvitatása is. Az általunk hozott 
javaslatot a szakmai szervezetek és a „felhasználók” reprezentatív megkérdezésével véglegesítjük, 
hogy olyan szempontok mentén vizsgáljuk a programokat, amik valóban érdeklődésre tartanak 
számot. Kiemelten számítunk a már kidolgozott szempontokra, így pl. a Füge Tantermi Színházi 
Szemléjére történő válogatás szempontrendszerére. 

 
A második fázis (2013. febr.-jún.) a színházi nevelési tevékenységek vizsgálata egységes szempontrendszer 
szerint. A kutatás elemei a következőek: 

1. Félstrukturált megfigyelés: minden egyes programot egy előre rögzített szempontsor mentén 
megfigyelünk, és azonos szempontok mentén elemzünk.  

2. A program vezetőinek írásos önbeszámolója, önértékelése egységes kérdőív alapján, amelyben 
többek között a program céljairól, a munkafolyamatról, a várt eredményekről kérdezzük a 
programok szakmai gazdáit.  

3. Az intézmény vezetőjének önbeszámolója, önértékelése egységes kérdőív alapján, amelyben 
többek között a színházi nevelés helyéről az intézményben, a tágabb művészeti koncepcióról és az 
intézmény alapadatairól kérdezzük az intézmények vezetőit. 

4. A programot követően a résztvevő gyerekek reprezentatív csoportjával fókuszcsoport, részben 
egységes, részben a programhoz igazított kérdéssor alapján. A fókuszcsoporton a program 
érthetőségéről, élvezhetőségéről, a programnak a gyerekek tudására, megértésére, véleményére 
gyakorolt hatásáról kérdezzük a résztvevőket. Nem rejtjük véka alá, hogy számunkra a programok 
gyerekekre gyakorolt hatása a legfontosabb szempont, így ezt az eszközt minden alkalommal 
részben a programhoz is igazítjuk, és azt vizsgáljuk, hogy a program gazdái által kitűzött célok (és 
nem általunk vagy mások által vélt célok) mennyiben valósulnak meg. A program hatását a 
gyerekekre mindig az adott program kontextusában vizsgáljuk. 

5. A kísérő pedagógusok / szülők számára átadott kérdőív, amit önkéntes alapon tölthetnek ki és 
juttathatnak vissza hozzánk a programot követően. Ebben a kérdőívben elsősorban azt vizsgáljuk 
majd, hogy a gyerekeket egy másik kontextusban sokkal jobban ismerő tanár vagy gondozó hogyan 
látta a gyerekek részvételét a programban, és ő milyen változásokat észlelt. 

6. A program internetes és print marketing-anyagaink, valamint sajtójának elemzése.  
 
Ez azt jelenti, hogy hat különböző forrásból gyűjtünk információt: megfigyeléssel, a program vezetőjétől, 
az intézmény vezetőjétől, a résztvevő gyerekektől, és a kísérő szülőktől vagy pedagógusoktól, és 
másodlagos kutatással. A program összes érintettjének a véleményére kíváncsiak vagyunk, és ezeket 
együttesen használjuk fel a programok elemzésénél. Kb. 60 intézmény repertoár-programjai esetében mind 
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a hat forrásból, további kb. 100 intézménynél az intézményvezetőktől, a programvezetőktől és másodlagos 
kutatással gyűjtünk anyagot. 
 
A harmadik fázisban (2013 júl.-szept.): 

• Az összegyűjtött anyagokat egységes szempontrendszer mentén elemezzük. Az egyes programok 
azonos szempontrendszer mentén történő bemutatásán túl összefoglaló elemzést készítünk a hazai 
trendekről. A kutatás során gyűjtött adatokat rendszerezzük, és statisztikai elemzésnek is alávetjük.  

• Másodlagos kutatást végzünk a téma korábbi kutatási eredményeiről nem csak nemzeti, de 
nemzetközi szinten is. 

• Összefoglaló kiadványt szerkesztünk az eredményekből. 

• A kiadványt elérhetővé tesszük online, de terjeszteni fogjuk nyomtatott formában is. 

• A kutatás eredményeiről, valamint a kiadványról a lehető legszélesebb érintetti kört tájékoztatjuk. 
 
A fentieken túl az alábbi módszertani megfontolásokat tartjuk még fontosnak: 

• Magas nemzetközi szakmai támogatottság. Kutatásunkat az erős módszertani és színházi nevelési 
szakmaiságra alapozzuk. Kutatásunk hátterében magas nemzetközi támogatottság áll, a 
módszertan és az elemzés tekintetében kapcsolatban leszünk három nagyobb európai egyetemmel, 
ahol a színházi nevelés több évtizedes múltra visszatekintő, ma is aktív kutatása zajlik (Anglia, 
Norvégia és Lengyelország). Ezen egyetemek vezető kutatóinak ajánlásait korábban mellékeltük 
pályázatunkhoz is. Mellékeltük továbbá a színházi nevelés világszervezete (IDEA) elnökének 
ajánlását is. 

• Függetlenség. Nem akarjuk letagadni személyes múltunkat, ezzel együtt fontosnak tartjuk 
hangsúlyozni, hogy jelenleg az InSite Drama tagjai nem állnak szerződésben semelyik magyar 
szervezettel sem, nem tagjai semelyik színházi ernyőszervezetnek, és a nemzetközi projektekre 
szakosodott InSite jelen pályázatot leszámítva nem pályázott hazai forrásokra. Az InSite független a 
színházi szcéna finanszírozási rendszerétől. 

• Széleskörű egyeztetés - egy átfogó kutatás. Szakmai szervezetek képviselőivel széleskörű 
egyeztetést kezdeményezünk arról, hogy mely szervezetek kerüljenek be a kutatásba, ill. hogy a 
kutatás milyen szempontrendszer szerint fusson le. Olyan egységes kutatást tervezünk, amely 
minden érintett valamennyi fontos kérdésére választ ad. 
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Az eredményeket bemutató kiadvány tervezett fejezetei, terjesztése 
 
 
A kiadvány törzsszövege: 

• A kutatásba bevont valamennyi intézmény egységes szempontok mentén történő bemutatása 
(javasolt szempontokat ld. lentebb, keretes szövegben) 

• A kutatásba bevont valamennyi program egységes szempontok mentén történő bemutatása 
(javasolt szempontokat ld. lentebb, keretes szövegben) 

 
További fejezetek: 

• Trendek elemzése, leíró statisztikai elemzés, tematikus elemzések 
o Műfaji „klaszterek” szegmentális elemzése (pl. tantermi színház,  beavató színház, stb.) 

• Korábbi kutatások összefoglalása 

• Határterületek bemutatása  

• Függelékek 
o Színházi nevelést befogadó jelentősebb intézmények listája 
o A témához köthető képzések és eseménynaptár 
o Periodikák, honlapok, irodalomjegyzék  
o Fogalomtár 

 
A kutatás eredményeinek terjesztése nem ér véget a projekttel, arról az NKA támogatása után önerőből is 
gondoskodunk. 
A kutatási eredmények terjesztése az alábbi fő csatornákon történik majd: 
 

1. Az online anyag belinkelése minél több szakmai honlapra 
2. Az online anyag linkjének kiküldése minél több szakmai hírlevélbe 
3. A kutatás eredményeinek bemutatása szakmai konferenciákon 
4. A kutatási beszámoló nyomtatott változatának eljuttatása egy minél szélesebb érintetti körhöz 
5. Sajtóhír kiadása, a jelentősebb médiumokban a témával foglalkozó újságírók felkeresése 
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Kutatás szempontrendszere - véleményezésre 
 

A kutatásba bevont valamennyi intézmény egységes szempontok mentén történő bemutatása 

• Elérhetőségek  
- Név, cím, telefon, honlap 
- Kapcsolattartó / szervező: kit tudnak keresni az érdeklődő pedagógusok, 

művelődésszervezők vagy szakmai vendégek 

• Szervezeti adatok 
- Szervezeti forma 
- Fő tevékenységek 
- Az intézmény felépítése 
- Vezetőség (intézményvezető, színházi nevelési programok vezetője) 
- Főbb nyilvános gazdálkodási adatok 
- Főbb nyilvános források 

• Történeti visszatekintés 
- Az intézmény rövid története 
- Mióta van jelen a színházi nevelés az intézmény történetében, miért kezdett el színházi 

neveléssel foglalkozni 
- A színházi nevelés története, eddigi programok 
- Statisztika: elmúlt évben hányféle program, hány alkalom, hány gyerek 
- Jövőbeli tervek 

• A színházi nevelés helyi értelmezése 
- A színházi nevelés helyi értelmezése, definíciója 
- Az intézményben alkalmazott műfajok (pl. beavató színház, TIE, stb.) intézményvezető 

általi pontos megnevezése, azok helyi definíciója  
- Miért fontos a társulatnak a színházi nevelés 

• Jelenleg futó programok listája (alapadatok minden program esetében; a kutatásba vont 
programok kibontva az alábbi szempontrendszer szerint) 

 
A kutatásba bevont valamennyi program egységes szempontok mentén történő bemutatása 

• Alapadatok 
- Hány gyerek vesz részt egyszerre a programon 
- Melyik korcsoport  
- Egyéb célcsoport lehatárolás (pl. egyszerre csak egy osztály; ha releváns) 
- Célcsoport számára mennyibe kerül a program 
- Hogyan lehet bejutni / bejelentkezni 
- Mennyi ideig tart a program 
- Hol történik a program (fix helyszínen vagy mobil) 
- Mi a program célja az alkotók szerint 
- Mi a színházi alapanyag 
- Az alkotók szerint a program milyen műfajhoz tartozik (pl. tantermi színház, beavató 

színház, stb.)  

• Pontosan mi történik a programon (az események objektív leírása) 

• A program finanszírozása: jegyek, pályázati támogatás, normatív támogatás, vagy ezek 
kombinációja 

- Támogatta-e a programot az NKA / a Polgár Krisztina Emlékalap 
- A program pályázati felhívásra készült-e 

• Kompakt előadás-elemzés 
- Színházi történet rövid összefoglalója 
- A színházi alapanyagot mennyire és hogyan igazították a program céljaihoz 
- A színházi részek mennyire illeszkednek a résztvevők életkori és pszichológiai 

sajátosságaihoz 
- A történet feldolgozásának módszerei 
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- A színházi részek mely alkotóelemeivel kerülnek interakcióba a résztvevők (színészek, 
szerepek, díszlet, kellékek stb.) 

- A színházzal kapcsolatos tudásukra milyen hatással van a program 

• Az interaktív részek illeszkedése 
- A program által kínált részvételi módok (néző / párbeszéd / cselekvő) 
- Milyen eszköztárral dolgozik a program 
- A program mennyire alaposan végiggondolt, mennyire szerves egész 
- Színházi részek és interaktív elemek aránya 
- A program egésze mennyire illeszkedik a résztvevők életkori és pszichológiai 

sajátosságaihoz 

• A programvezető(k) 
- Végzettsége, végzettség megszerzésének éve, gyakorlatban töltött évek száma 
- A programvezetők mennyire kezelik a helyzetet biztonsággal 
- A programvezetők tárgyi tudásukban mennyire felkészültek 

• A program interaktív komponensében közreműködők 
- Hányan vannak, mi az előadásbeli / produkciós szerepük  
- Végzettségük, végzettség megszerzésének éve, gyakorlatban töltött évek száma 
- Mennyire kezelik a helyzetet biztonsággal 
- Tárgyi tudásukban mennyire felkészültek 

• Mennyire értelmez a program, és mennyire kérdez 
- Mennyi különböző szempontot, véleményt jelenít meg a program 
- Közvetít-e véleményt, meggyőződést a program, és ha igen, mi az 

• A program hatása a gyerekek kompetenciáira 
- A program hatása a gyerekek tudására az adott téma kapcsán 
- A program hatása a gyerekek megértésére, gondolkodására az adott téma kapcsán 
- A program hatása a gyerekek attitűdjeire az adott téma kapcsán 
- A program hatása a gyerekekre, mint csoportra, közösségre  

• A program hatása a kísérő szülőkre, pedagógusokra 

• A program mennyiben valósítja meg a programvezetők által kitűzött célokat 
- A program mennyiben valósítja meg a szórólapon, honlapon, meghívóban ígért célokat 

(csak az objektív szempontokat nézzük: időtartam, interaktivitás ígért formái) 

• Tágabb kontextus 
- Milyen társadalmi problémákhoz kapcsolódhat a program  
- Milyen tananyaghoz kapcsolódhat a program 

• Kiknek ajánlanánk a programot, és kiknek nem 

• Kulcsszavak (pl. kulisszajárás, beavató színház, stb.) 
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A vizsgálat alá vonni szándékozott kör - véleményezésre 
 

I. Átfogó kutatásra javasolt intézmények: intézményvezetőktől és foglalkozásvezetőktől való 
adatgyűjtésre, repertoár helyi megfigyelésére, gyerekekkel való fókuszcsoportra, szülőktől és 
pedagógusoktól való adatgyűjtésre javasolt intézmények (az alábbi intézmények legalább egy 
programjánál, abban az esetben, ha az intézménynek van futó programja az adatfelvételi időszakban): 

1. Apolló Kulturális Egyesület Escargo Hajója (Pécs) 
2. Baltazár Színház (Budapest) 
3. Bárka Színház (Budapest) 
4. Békés Megyei Jókai Színház (Békéscsaba) 
5. Budakeszi Kompánia Színházi Műhely (Budakeszi) 
6. Budapest Bábszínház (Budapest) 
7. Csavar Színház (Hetény, Felvidék) 
8. Csiky Gergely Színház (Kaposvár) 
9. Csokonai Színház (Debrecen) 
10. Garabonciás Színtársulat (Gödöllő) 
11. Gárdonyi Géza Színház (Eger)  
12. Gózon Gyula Kamaraszínház (Budapest) 
13. Griff Bábszínház (Zalaegerszeg) 
14. Győri Nemzeti Színház (Győr) 
15. Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg) 
16. Jászai Mari Színház (Tatabánya) 
17. Kabóca Bábszínház (Veszprém) 
18. Karinthy Színház (Budapest) 
19. Katona József Színház (Budapest) 
20. Katona József Színház (Kecskemét) 
21. Káva Kulturális Műhely (Budapest) 
22. Kecskeméti Ifjúsági Otthon színházi nevelési társulata (Kecskemét) 
23. Kerekasztal Színházi Nevelési Központ (Budapest) 
24. Kolibri Színház (Budapest) 
25. KoMa Társulat (Budapest) 
26. Kontraszt Műhely (Budapest) 
27. Közép-Európa Táncszínház Egyesület (Budapest) 
28. Krétakör Alapítvány (Budapest) 
29. Lakmusz Csoport (Budapest, Tatabánya) 
30. Maladype Színház (Budapest) 
31. Magyar Táncművészeti Főiskola (Budapest) 
32. Manna Kulturális Egyesület (Budapest) 
33. Miskolci Nemzeti Színház (Miskolc) 
34. Montázs Drámapedagógiai Egyesület (Miskolc)    
35. Móricz Zsigmond Színház (Nyíregyháza) 
36. Nemzeti Színház (Budapest) 
37. Nemzeti Táncszínház (Budapest) 
38. Nézőművészeti Kft. (Budapest) 
39. Nyitott Kör (Budapest, Szentendre)  
40. Örkény István Színház (Budapest) 
41. PanoDráma (Budapest) 
42. Pataky Klári Társulat / Clarisonus Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest) 
43. Pécsi Nemzeti Színház (Pécs) 
44. RÉV Színházi Nevelési Társulat (Győr) 
45. Sanyi és Aranka (Budapest) 
46. Soproni Petőfi Színház (Sopron) 
47. Stúdió K Alapítvány (Budapest) 
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48. Szabad Kurzus Alapítvány (Budapest) 
49. Szegedi Kortárs Balett (Szeged) 
50. Szegedi Nemzeti Színház (Szeged) 
51. Magyar Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Színház / Szemiramisz Nonprofit Kft. (Budapest) 
52. MU Színház Egyesület (Budapest) 
53. Szkéné Színház (Budapest) 
54. Szputnyik Hajózási Társaság (Budapest) 
55. Térszínház Egyesület (Budapest) 
56. Tünet Együttes (Budapest) 
57. Utca-szak Színházi Alkotó Közösség (Budapest) 
58. Veszprémi Petőfi Színház (Veszprém) 
59. Vojtina Bábszínház (Debrecen) 
60. Vörösmarty Színház (Székesfehérvár) 

 
Kiemelt befogadó intézmények: intézményvezetőktől és foglalkozásvezetőktől való adatgyűjtésre javasolt, 
látogatás csak abban az esetben, ha a fent felsorolt befogadott szervezeteken túl önálló produkciója is van: 

61. FÜGE (Budapest) 
62. Marczibányi Téri Művelődési Központ (Budapest) 
63. Trafó Kortárs Művészetek Háza (Budapest) 

 
Adatgyűjtésre javasolt intézmények: intézményvezetőktől és foglalkozásvezetőktől való adatgyűjtésre 
javasolt intézmények, szelektált minta helyi látogatásával: 

64. 21. Színház (Budapest) 
65. A Mini Magyarországért Alapítvány 
66. Alternatív Színházi Műhely Alapítvány 
67. Andaxínház Színjátszó Egyesület 
68. Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület 
69. Aranytíz / Pista Pesten 
70. Árnyékszínház Egyesület 
71. Árnyszínház 
72. Art Mobil Társulat, Táncsics Mihály Művelődési Ház 
73. Art Sector Alapítvány, Vízraktér 
74. Artemisszió Alapítvány Fórum Színház programja (Budapest) 
75. ArtMan Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesület 
76. Bakelit Multi Art Center Alapítvány 
77. Bibliai Rögtönzések Egyesülete 
78. Bolyongó Színházi Egyesület 
79. Ciróka Bábszínház 
80. Csattanó Kulturális Alapítvány 
81. Csikó Farm Bt. 
82. Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely 
83. Dramatrix Tréning Kft. 
84. Együd Árpád Kulturális Központ (Kaposvár) 
85. Élőkép Művészeti Közhasznú Egyesület 
86. Fiatal Színházművészetért Alapítvány 
87. Film-doc Bt. 
88. Fogd a Kezem Alapítvány 
89. Fogi Színháza  
90. Ginger és Fred Színházművészeti Alapítvány 
91. Gólem Színház Közhasznú Egyesület 
92. Gyermekkultúráért Alapítvány 
93. Harlekin Bábszínház 
94. Híd Alapítvány – A Roma Kisebbség Oktatásáért és Integrálásáért Európában 
95. Import Impró Egyesület (Győr) 
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96. Impro Stúdió / Impro Művészeti és Oktatási Egyesület (Szeged) 
97. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ  
98. József Attila Színház 
99. Juhász Kata Társulat / Aulea Alapítvány 
100. K.V. Társulat Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft.  
101. K2 Színház Alapítvány 
102. Kalamajka Bábszínház 
103. Kalimpa Színház (Budapest)    
104. Kanizsai Kulturális Központ 
105. Karaván Művészeti Alapítvány  
106. Katlan Csoport Közhasznú Kulturális Egyesület 
107. Katolikus Ifjúsági Alapítvány 
108. Kilencven Decibel Kft. 
109. Korhinta Színház Egyesület 
110. Körtánc Egyesület 
111. L1 Független Művészek Közhasznú Egyesület 
112. Lóci Színpad  
113. Madárdal Bt. 
114. Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány 
115. Magyar Színház 
116. Magyarországi Német Színház 
117. Mandula Bt. 
118. Mesekocsi Színház / Center Színház (Budapest) 
119. Miért Ne Alapítvány 
120. Minekeza Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 
121. Momentán Társulat  
122. Mozgó Ház Alapítvány / Flórián Műhely 
123. Natura Diákszövetség 
124. Nefelejcs Bábszínház 
125. Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron) 
126. OFF Alapítvány 
127. Összpróba Alapítvány  
128. Pál Hunor (Nagyvárad, Erdély) 
129. Paletta Alapítvány, Szivárvány Színház 
130. Pervinka Alapítvány 
131. Picaro Művészeti Produkciós Műhely Alapítvány 
132. Pinceszínház 
133. Piros Orr  
134. Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány 
135. Radnóti Színház 
136. Rokytka Műhely  
137. Scalla Nonprofit Kft. 
138. Sérültekért Alapítvány 
139. Soltis Lajos Színház  
140. Sorfonó Önismereti Egyesület 
141. Steps on Stage Kft. 
142. Studio Varga Színházi és Rendezvény Szervező Nonprofit Kft. 
143. SZ. M. Kulturális és Szolgáltató Bt. 
144. Szegedi Focus Műhely (Szeged) 
145. Szimetrom Művészeti Egyesület 
146. Színházi Alkotók Független Társulása 
147. Színműhely Alapítvány 
148. Szinpadour Bt. 
149. Szuntus Proukciós Kft. 
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150. Tánceánia Együttes 
151. Teátrum Bt. 
152. Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium 
153. Teleszterion (Pápa) 
154. TM Művek Művészeti Kft.  
155. Tomcsa Sándor Színház 
156. Trainingspot Társulat  
157. Trambulin Színház  
158. Transzorfeum / MéG színház 
159. Új Előadóművészeti Alapítvány 
160. Újszínház (Budapest) 
161. Utolsó Vonal Művészeti Alapítvány 
162. Vabababa 
163. Váróterem Projekt Egyesület 
164. Vaskakas Bábszínház 
165. Vörösmarty Mihály Gimnázium (Budapest) 
166. Zéró Balett Nonprofit Kft. 
167. Zrínyi Ilona Gimnázium 
168. Zugszínház Egyesület 
 

 
 
 
 
 

Az egyeztetésbe bevont szakmai szervezetek (abc sorrendben) 
 

• ASSITEJ Magyarország 

• EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság 

• EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság 

• FESZ Színházi Nevelési Szekció 

• FÜGE (Tantermi Színházi Projekt szervezője) 

• Magyar Drámapedagógiai Társaság 

• Magyar Pedagógiai Társaság 

• Magyar Színházi Társaság 

• Magyar Teátrumi Társaság 

• Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet 

• NKA Előadó-művészet Kollégiuma 

• továbbá a drámapedagógia és a színháztudomány több elismert szakértője, egyetemi oktatója 
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InSite Drama 
 
 
Az InSite Drama egy újonnan alapított szervezet, a magyar színházi nevelés két Európában ismert, 
meghatározó szereplője hívta életre. Célja, hogy nemzetközi együttműködésekben vizsgálja, a színházi 
nevelés milyen választ képes adni napjaink legégetőbb kríziseire és kihívásaira. A társadalmi problémákra 
egyszerre tekintünk helyi, európai és globális kontextusban, és nemzetközi partnereinkkel közösen keressük 
a válaszokat. Meglátásunk szerint napjaink gazdasági válságának hátterében valójában a kultúráink krízise 
áll, ami kihatással van mind értékeinkre, mind a világlátásunkra, mind a közösségi és társadalmi 
elköteleződésünkre is. Hiszünk abban, hogy a színház és a dráma hatékony eszközök, aminek segítségével 
az elköteleződés erősítésén keresztül megvizsgálhatjuk ezt a folyamatot, és hatással lehetünk rá – nem csak 
Magyarországon, hanem Európa vagy a világ bármely kultúrájában is. Módszertanunk egyik központi eleme 
Edward Bond angol drámaíró munkássága, akit többen korunk legjelentősebb brit drámaírójának tartanak, 
és akinek drámái éppen napjaink kulturális krízisét veszik górcső alá. 
 
Az InSite Drama alapítói: 
 
Bethlenfalvy Ádám színész-drámatanár, 1998-2012 között a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ tagja, 
két évig a birminghami Big Brum TIE Co. színházi nevelési társulat színész-drámatanára. Négy éven át a 
Magyar Drámapedagógiai Társaság nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetőségi tagja, 2008-2010 között a 
színházi nevelés és drámapedagógia nemzetközi ernyőszervezetének, az IDEA Europe-nak vezetőségi tagja. 
Tanított számos iskolában, tanárképzésben és továbbképzésben, egyetemen és főiskolán, valamint több 
színjátszó csoportot vezetett már. Jelenleg a Birmingham City University PhD hallgatója, ahol David Davis 
irányításával a témához kapcsolódó nemzetközi kvalitatív kutatást folytat. 
 
Cziboly Ádám kulturális menedzser és drámatanár, 1999-2011 között a Káva Kulturális Műhely színházi 
nevelési társulat vezetésében töltött be stratégiai szerepet. Kezdeményezője és projektvezetője volt a DICE 
kutatásnak (www.dramanetwork.eu), ami 12 országban 111 programnál csaknem 4500 fiatal bevonásával 
vizsgálta a színházi nevelés és dráma hatását a kulcskompetenciákra. Dolgozott már drámatanárként, 
kutatásvezetőként, érdekérvényesítésben nemzeti és brüsszeli színtereken, trénerként és tanácsadóként.  
 
A két alapítónak együttesen 27 évnyi tapasztalata van a színházi nevelés széles körű alkalmazásában, ill. 
kutatásában. Együttesen több mint harminc nemzetközi projekt vezetői voltak már, és közel negyven 
országban rendelkeznek élő szakmai kapcsolattal a drámapedagógia területéről. Mindketten jelentős 
publikációs listával rendelkeznek, és gyakran adnak elő hazai és nemzetközi konferenciákon, fórumokon. 
 
A két alapító mellett jelentős szakmai szerepe van Chris Cooper angol rendező-drámaíró-drámatanárnak, és 
Ceri Townsend angol díszlet- és jelmeztervezőnek. Mindketten nemzetközi szinten keresett szakemberek, 
és folyamatos szakmai jelenlétükkel járulnak hozzá a programok magas minőségéhez. Az InSite Drama 
projektrendszerben működik, vagyis minden projektben más hazai és nemzetközi szakemberekkel 
dolgozunk együtt, annak fényében, amit az adott feladat szakmaisága megkövetel. 
 
Az InSite Drama fő tevékenységei: 

• Európai és globális színházi nevelési témájú projektek kezdeményezése és koordinálása, 

• Iskolák számára társadalmi kérdések vizsgálatában színházi nevelési- és drámaprogramok tervezése 
és levezetése, 

• Nemzetközi relevanciával bíró, társadalmi változást előidéző programokban aktív közreműködés (pl. 
az Ashoka Magyarország „Fiatalok a változásért” programjában drámatrénerként), 

• A színházi nevelés területén nemzeti és nemzetközi szintű képzések és kutatások kezdeményezése 
és levezetése. 

 


