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Papíralapú képzési píogíam esetében a szakértő szignója: W *
elektlonikusan megszerkesztett kópzési ploglam esetében 1egalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása.
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Kepzesi progran
Színész ll. (Színházi és filmszínész)
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Papű:alapú képzélsi proEiram esctóberr a szakér|ő szignója:

'*t 
t,

1. Al atok

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés:

Lt. Megnevezése: Színész ll. (Színházi és filmszínész}

t.2. Programkövetelmény azonosító száma : 02L54062

1.3. Ágazat megnevezése:

t.4.
Besorolása a képzési területek egységes
osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján:

o2L5

A Programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés:

1.5. Megnevezése: Színész ll. (Színházi és filmszínész)

1.6,
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR)
szerinti szint:

4

1..7.
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR)
szerint szint:

4

1.8.
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti
szint;

4

1.9,

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az
azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése képesítési
követelményt előíró jogszabály:

Nem releváns

1.10.

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Színész ll, (Színházi és filmszínész)
szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és
kompetenciákat,

t.77,

A képzés célcsoportja:

A képzés célcsoportját je|enti minden olyan szemóly, akia belépésifeltételeknek megfelelés a képzési
programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

7.I2.

A képzés során me8szerezhető kompetenciák:
A képzésben résztvevő:
r Megismeri a színházi üzem veszólyforrásait, veszélyhelyzeteit, azok elhárításának módszertanát és
eszközeit
. Érti, ismeri a színpadi tevékenység balesetvédelmi előírásait
r lsmeri színházi üzem kiszolgáló területeinek veszélyforrásait, helyzeteit, balesetvédelmi előírásait
' Megismeri a színpadi és filmes színészi tevékenységhez szükséges előadói technikai eszközöket
. Érti, ismeri a mindennapi élet helyzeteinek feldolgozási technikáit, a drámarészletek értő és
színvonalas megjelenítésének módszertanát, a színpad és a film szerepépítési technikáit
. lsmeri a szövegértelmezési, elemzési stratégiákat, azok alkalmazásának módszertanát
. lsmeri a beszédelemzési módszereket, a beszédtechnikai fejlesztés, javítás technikáit
. Átlátja, a különböző szerkezetű, stílusú, műfajú szövegek (vers, monológ, dialóg) érzelmi, gondolati
tartalmainak kifejezését
. Pontos szakmai ismeretekkel rendelkezik a színpadi éneklés technikai alapjairól, a különböző
hangulatÚ, műfajú dalok (operett, musical, sanzon, táncdal, kuplé stb.) műfaji sajátosságairól
. Átlátja és ismeri a színpadi kifejezéshez szükséges testhasználat kialakításának technikáit, az
alkalmazott koreográfiák elsajátításának módszertanát, a baletttánc, jazz-balett, néptánc
mozgásformáinak és stílusainak alapelemeit

elektrcltrikusarr megszerkcsztett képzési p1,o!]tam esettlbetr Jegalább tclktlzott biztorrságú eIektrorrikrrs aláirása.
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l . Átlatj" a színház és filmművészet, valamint drámairodalom jeÉntOs t<ors.akuít, irr",eri jul"ntő,
crámai alkotásait

A szakképesítéssel rendelkező legfontosabb munkatevékenységei, melyekre a résztvevő a képzés
végére képes lesz:
. ismeri és betartja a színpadi és filmes alkotás feltétel- és szabályrendszerét
. betartja a színházi és filmes alkotó tevékenységhez kapcsolódó munka- és balesetvédelmi
szabályokat
. az alkotófolyamatok során alkalm azza elemző készségét, elméleti ismereteit, valamint szerepépítési
technikáit
. a rendezói utasításokat rögzíti, azok betartásával, színpadi és filmes szerepet formál

' a színház- és filmművészethez kapcsolódó egyéni, epizód, illetve csoportos szereplői színészi
feladatokat
. lát el
. felkészültsége és tudása szerint, maradéktalanul ellátja a rábízott színházi, filmszínészi
próbafeladatokat
. belső {színház, stúdió) és külső (pl. vendégjáték, tájelőadás, alkalmijátéktér stb.) helyszínen
egyaránt
. színpadi, filmes szerepót a próbafolyamat során kialakított esztétikai formában, meghatározott
játékstílusban, megfelelő íntenzitással és technikai színvonalon eljátssza színpadi előadás, filmfelvétel
so rá n.

2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

3"r,
PapíraIapír képzósi pío!]íam esetébcn a szakértő szigrloja: L;* L_"---p;'

elektrorrikusall megszerkcsztett képzési program esetébetr legalább fo[<ozott biztorrságíl elektronikus aláirása.
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2.t lskolai előképzettség: érettségi végzettség

2,2. Szakmai előképzettség:

2.3.
Egészségügyi alkalmassági
követelmény:

szü kséges

2.4,
Szakmai gyakorlat területe és
időtartama:

2,5.
Szakmai adottságoK készségek
felmérése:

szü kséges (az előadói, színészi ismeretek elsajátításához
szükséges fizikai, mentális, pszichés, intellektuális adottságok,
képességek, készségek, jártasságok vizsgálata)

z.6. Pályaal kalmassági követelmény:

2.7. Egyéb feltételek:

Gyakorlati és elméleti képzési idő aránya:
r gyakorlat: 7O% (50%-ban színpadi, előadó-művészeti szakmai
gyakorlat);
. elmélet: 30%

3. Tervezett zési idő

3.1. A képzés óraszáma: 960

3.2. Megengedett hiányzás mértéke:

L3%
.20%(!24 óra): a Munkavédelmi ismeretek színházi területen
témakör (3 óra), a Színpadi és filmszínészialakítás elmélete (54 óra),
és a Színpadí és filmszínészi alakítás gyakorlata foglalkozások {67 óra)
óraszámaiból;
. O% (0 óra) - a Színpadi, előadó-művészeti szakmai gyakorlat -

Színész ll. foglalkozások esetén
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Képzési program
Színész ll. (Színházi és filmszínész)
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1 Kortaktórától 
"ttérő 

munkaforma alkalmozósa esetén, ha oz a képzés óroszámóbo beszámítható - egyéb esetben nem relevóns.
2 A fogtalkozós(ok) száma megegyezik a t'ogtalkozós(ok) óroszámával,

O 
" " 

1"

Papir.rl,rpu [epu eti pr,,gr.rn] c\t tcbpl,] .t tz.tkerL,it7ig11,',;.r: L* 'i**-

elektronikus;,tt,l megszerke.sztett kópzósi píot]íam esetéberr 1cgalább fokozott biztorrsiigú elektronikus aláírása.

4. T agegységek/témakörök/mod u lok
A ké pzés ta n a nya gegységei n e k/té m a kö re i n ek/m od u lj a i n a k megn evezése : óraszáma:

4.1, Munkavédelmi ismeretek színházi munkateíületeken 18

4.2. Színpadi és filmszínészi alakítás 942

4.1. Tana makör/modul

4,7.1 Megnevezése: Munkavédelmi ismeretek színházi munkaterületeken

4.L,2. Célja:

Cél, hogy a képzésben résztvevő megismerje és elsajátítsa a
színházi munkaterületeken jellemző, alkalmazandó
munkavédelmi ismereteket.

4.7.3.
Megvalósítása során alkalmazott
munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív
és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő
csoportos képzés: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás,
csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

4.t.4,
Megvalósítása során alkalmazott
képzési módszerek:

A tananyagegység/mod u l/téma kör ta rtalmá na k, jel legének, a
megvalós ítás so rá n a lka lmazott mu nkaformá nak, vala mi nt a
csoport összetételének és igényeinek megfelelően a

módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat,
szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés,
együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos
feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása,
projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi
feladat.

4.t.5. óraszáma: 18

4,L,6, Beszámítható óraszáma1: 18

4.1,.7 A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

7.

Kapcsolódó foglalkozás{ok)
megnevezése:

Munkavédelmi ismeretek színházi munkaterületeken

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma2: 18

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi
elemei:

Munkavédelmi ismeretek színházi munkaterületeken - ]"8 óra
elmélet
. A színházi üzem veszélyforrásai, veszélyhelyzetei
. A színházi üzem veszélyforrásainak, veszélyhelyzeteinek
elhárítási módszertana és eszközei
. A színpadi tevékenység balesetvédelmi előírásai
. A színházi üzem kiszolgáló területeinek veszélyforrásai,
helyzetei, balesetvédelmi előírásai
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A tananyagegység/témakör/modul I A tananyagegység (témakör) modulzáró vizsgával zárul,
4,1.8. I elvégzéséről szóló igazolás melynek megfelelt minősítésű teljesítése esetén a résztvevő

kiadásának feltétele(i); I részére Modulzáró igazolás kerül kiállításra.

3 Megegyezik a 4. pontban megodott óroszámmal, és megegyezik a témakórök összóraszómóvol.
a Kontaktórátó! eltérő mrnkoíorma alkalmazőso esetén, ha az o képzés óraszámóba beszómítható egyéb esetben nem releváns.
5 A foglatkozás(ok) száma megegyezik a t'oglalkozás(ok) óraszómőval,

5
Papíralapú képzési progíanr esetébcrr a szakértií szigrrcíja:

elektronikusan me5;szerkesztctt képzési pIogIam esetébetr legalább tbkozott biztolrságír
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4.2. Tanan r/modul

4.2.7. Megnevezése: Színpadi és filmszínészi alakítás

4.2.2. Célja:

Cél, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Színész ll.
(Színházi és filmszínész) szakképesítés megszerzéséhez
szükséges szakmai elméleti és gyakorlati ismereteket,
készségeket és kompetenciákat.

4.2.3.
Megvalósítása során alkalmazott
munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív
és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő
csoportos képzés: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás,
csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

4.2.4.
Megvalósítása során a lkalmazott
képzési módszerek:

A ta na nyagegység/mod u l/téma kör ta rtalmá nak, jel legének, a
megva lósítás során a lka l mazott m u nkaformá na k, va lamint a

csoport összetételének és igényeinek megfelelően a
módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat,
szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés,
együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos
feIadatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása,
projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi
feladat.

4.2.5. Óraszáma3: 942

4.2.6, Beszámítható óraszámaa: 270

4.2.7 A megtanítandó és elsajátítandó tananya6 1egység/témakör/mod ul ta rta lma

Kapcsolódó foglalkozás(ok)
megnevezése:

Színpadi és filmszínészi alakítás elmélete

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma5: 270

7.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi
elemei:

Színpadi és filmszínészi alakítás elmélete - 270 óra elmélet
Színházelméleti (dráma- és színháztörténeti,
m űvelődéstörténeti fil mtörté neti és műelemző,
dramaturgiai) aIapismeretek elsajátítása, alkalmazása;
továbbá az elemzőkészség, vaIamint a szakszerű és hatékony
kom mu ni káció fejlesztése :

. színpadi és filmes színészi tevékenységhez szükséges
előadói technikai eszközök
. A mindennapi élet helyzeteinek feldolgozási technikái, a

drámarészletek értő és színvonalas megjelenítésének
módszertana, a színpad és a film szerepépítési technikái
. Szövegértelmezési, elemzési stratégiák, azok
alkalmazásának módszertana

elcktronikus aláirása.
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Színész ll. (Színházi és filmszínész)

9. Képesítő vizsga

9
Papíralapír képzósi pío!]íam esetóbcrr a szakórtő szigrrója:

elcktronikr'rstrrr megszerkesztett képzósi plo§iIanl esetébcn Iegalább fokozott biztor-rságú

I
I
I

8.3. Tárgyi feltételek:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő képzési
rész esetén:
A résztvevők létszámának megfeleló oktatóterem a hozzá
kapcsolódó berendezési tárgyak: flipchart tábla vagy kivetítő,
tanulóí és tanári létszámnak megfelelő asztal és szék,
la ptop/személyi szá mítógép, szoftverek, i nternetelérés.

A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal
megvalósuló jelenlétét igénylő, képzési rész esetén:
r intézmény részéről: a képzési program megvalósításához
szükséges számítástechnikai eszközök, internetelérés, a képzési
programban alkalmazott szoftverek;
. képzésben résztvevő részéről: a képzés elvégzéséhez
résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközök
(példá u l Iaptop/személyi szá m ítógép/tablet/okostelefon,
mikrofon, webkamera) és internetelérés.

Eszközjegyzék:
. A gyakorlati képzéshez és a modulzáró vizsga gyakorlati
vizsgatevékenységéhez a szerepfeladatok megvalósításához
szükséges eszközök, kellékek, jelmezek.
. professzionális szcenikai feltételrendszerrel rendelkező
színpadi játéktér.
r Elméleti oktatásra, szóbeli modulzáró vizsgára alkalmas terem.
. Számítógépes munkaállomás, nyomtató, internet kapcsolat.

8,4.
Tárgyi feltételek biztosításána k

módja:

A képzéshez szükséges tárgyi feltételek, eszközök meglétét a
felnőttképző tulajdonjog, használati jog, bérleti jogviszony vagy
egyéb használatra irányuló jogviszony alapján biztosítja.
A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal
megvalósuló jelenlétét igény|ő képzési rész esetén a képzés
elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai
eszközöket és internetelérést a képzésben résztvevő saját
eszközeként biztosítja,

8.5.
A képzéshez kapcsolódó egyéb
speciális feltételek:

8.6.

A képzéshez kapcsolódó egyéb
speciális feltételek biztosításának
módja:

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan
megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény
szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő
vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a
https;//szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi
szintet nem biztosító szakképesítést ta n úsít.

Aké bocsátás feltétele;
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről (7.L. pont) a képző intézmény áítal a felnőttképzési
adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
. A képzési programban előírt színpadi gyakorlat (2 év, illetve a gyakorlati képzési idő 5a %-ának megfelelő)
teljesítéséről szóló igazolás
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VOKE Vasutas Zene- és Képzőművészeti lskola
Engedélyszám : E / 202t / OO0t35

Képzési program

!4!99, l l. (Színházi és filmszínész)

. Modulzáró vízsgák eredményes letétele.
' S'ÍnP'di-, fil''.Ínérri t.uék"nYrésg"l k.p.ro|.to, ,.f"run.ir, .jánlá, (igazgató, rendező) bemutatása.

elektrorrikusann,"g,...tu.,t.|til§i:ii:fi }1'..]i.1i}il:,"iili,i'.]);fi ;1'..*,:'ö.
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Képzési program
Színész ll. (Színházi és filmszínész)

A képzési program előzetes minősítése megtörtént.

L. - .,-'=. ..':. ::s |e|Ye: Budapest

L: = 
,. 
-=,=. - -:::es dőpontja: 2021-.07.20.

A; : ::.-:: - -:s;:ést végző felnőttképzési
5:.':-: -a,: Ragó Kinga

k : ::=:.: - -:s :ést végző felnőttképzési
s::, :- : -,,Z".a:,ási száma:

FsZlzoz0l0ooo23

Ft -:-,, :::=: s::<értő aláírása: h,; §*Í

Fe - _-,:::: -::zmény képviselőjének aláírása:

10. Az előzetes minősítés té

11,
Papíralapú képzési program esetében a szakértő szignója: ?^t (d--*

jp<-=*k::<eii ntq=akesztett képzési plo8ram esetében legalább íokozott biztonságú elektronikus aláfuása,
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Színész ll. (Színházi és filmszínész)

VOKE Vasutas Zene- és Képzőművészeti lskola,
El20211000135

1, A képzési plogram tartalma megfelel a felnóttképzésről szóló 2013. évi LXXV|I.

törvénynek és szakmai oktatás vagy szakmai képzés esetén a szakképzésrő| szóló törvénynek

és a szakképzésról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek.

2. A képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint

a képzéssel érintett célcsoport számára megszerezhetók a képzési programban megjelölt

kompetenciák.

3, A képzési program minden oldala folyamatos oldalszámozással van ellátva, és az
összefűzésre úgy került sor, hogy annak szétválasztására sérülésmentesen nincs lehetőség,

Budapest, 2021.a7 .20

Ragó Kinga

Fszl2020l000023

Képzés (képzési program) megnevezése

Felnóttképző megnevezése és
engedélyszáma:

Szakértői megállapítások

Szakértói vélemény kelte

Felnőttképzósi szakértő neve,

nyilvántaftási száma

Felnőttképzési szakértő aláírása í^ti l^1f-


