
 

 

 

Drámafolyamban 4-8 évesekkel 

Nemzetközi drámapedagógiai képzés kicsikkel dolgozó 

pedagógusoknak, tanítóknak 

A szerepjáték, a mese, a történetek eljátszása a kisgyerekek számára egy rendkívül 

ismerős és természetes működési, tanulási mód. Ennek ellenére viszonylag kevés 

szakanyag és képzés segíti az óvodapedagógusokat és a tanítókat abban, hogy minél 

komplexebben és izgalmasabban ’játsszanak drámát’ csoportjukkal.  

Az InSite erre a hiányra szeretne választ adni azzal, hogy a terület egyik neves 

nemzetközi szakértőjét, Kostas Amoiropoulost hívja meg, hogy avassa be a 

résztvevőket a brit ’process drama’-ra épülő módszertanába.  

„A dráma lehetőséget teremt arra, hogy a képzeletünket használva értsük meg a 

valóságot, és tapasztalva tanuljunk, akár tananyagot is” állítja Amoiropoulos.  

A képzés célja, hogy megismertesse a résztvevőket az óvodásokkal vagy kisiskolásokkal 

alkalmazható drámával. Kiindulásként egy mesére épülő drámaórát ismerhetünk meg 

példaként, majd az anyagválasztás és a tervezés első lépéseibe vezet be a workshop.  

Képzés időpontja:  április 6. péntek, 17:30 – 20:30 

április 7. szombat, 10:00 – 19:00  

április 8. vasárnap, 10:00 – 15:00 

Helyszíne: Jurányi Inkubátorház, Budapest 1027, Jurányi utca 1. 

A képzés angol nyelven, magyar tolmácsolással valósul meg. 

A részvételi díj: március 14-i befizetés esetén 10.000 forint; utána 12.000 forint1  

Regisztráció: https://goo.gl/forms/wt8wU7yKS55jbLVm1 (A regisztrációt követően 

emailben értesítjük a részvételi díj befizetésével kapcsolatos teendőkről. A regisztráció 

csak a díj befizetését követően válik érvényessé.)  

A képzés vezetőjéről: Kostas Amoiropoulos Görögországban az óvodás korosztállyal 

dolgozó pedagógus, és egyben az athéni ’Diadromes in Drama and Educational 

Praxis’ non-profit szervezet vezetője. Rendszeresen vezet képzéseket pedagógusok 

számára. 2016-ban, a Facing the Gap konferencián tartott nagysikerű workshopja után 

most több napos képzést kínál Budapesten!  

                                                           
1 A részvételi díj kizárólag a képzés önköltségét fedezi, a képzést pályázati támogatás NÉLKÜL 
valósítjuk meg.  

https://goo.gl/forms/wt8wU7yKS55jbLVm1
https://diadromes-diadromes.blogspot.gr/
https://diadromes-diadromes.blogspot.gr/
http://www.facingthegap.eu/


 

Amoiropoulos végzettségei:  

• PhD in Drama in Education (Birmingham City University)  

• MA in Drama in Education (University of Central England) 

• Postgraduate Diploma in Theatre Directing (Royal Holloway University of 

London)  

• BA in Early Years Education (Aristotle University of Thessaloniki) 

• BA in Primary Education (Aristotle University of Thessaloniki) 

• BA in Drama Theatre and Performance Studies (Roehampton University of 

London) 

• Certificate in Theatre in Education (Central School of Speech and Drama , 

London) 

A szervezők: Az InSite Drama egy 2012-ben alapított non-profit szervezet. Célja, hogy 

nemzetközi együttműködésekben vizsgálja, a drámapedagógia milyen választ képes 

adni napjaink legégetőbb kríziseire és kihívásaira. www.insite-drama.eu 

További információ: Bethlenfalvy Ádám, bethlenfalvy@insite-drama.eu, +36 30 

9192156 

 

http://www.insite-drama.eu/
mailto:bethlenfalvy@insite-drama.eu

