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Papí ralapú  ké pzé si pí ogram eseté ben a szakórtő szignója: Í - \l La ,

elektronikusan megszerkesztett ké pzé si pIogram esetóben 1egalább fokozott biztonságú  elektronikus aláí rása.
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] . Dramaturgiai szempontUOt PlentOs szerepretaaat
megvalósí tása
A foglalkozás óraszámaiból hiányzás nem megengedett.
Az előí rt szí npadi, előadói gyakorlat (1 é v, í lletve a gyakorlati
ké pzé si idő 5O %-ának megfelelő) teljesí té sé ről igazolás kerül
kiá llí tásra.

5. Csoportlé tszám

5.1. Maximális csoportlé tszám9: 25 tő

6. A ké pzé sben ré szt vevő teljesí tmé nyé t é rté kelő rendszer leí rása
Szakké pzé s eseté n: (Szkt, vé grehajtásóról szóló 12/2020. (tt. 7,) Korm. rendelet 20, § (1) bekezdé s b) pont.)) A

szakmai ké pzé s ké pzé sí  programja tartalmazza a ké pzé sben ré szt vevő szemé ly tanulmányi munkájának
Í rósban, szóban vagy gyakorlatban törté nő ellenőrzé si é s é rté kelé si módjaí t, diagnosztikus, szummatí v, fejlesztő

9 zórt rendszerű elektronikus távoktatós eseté n nem releváns.
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Papí ralapú  ké pzé si pToglam eseté ben a szak&tőszignója: t*!l HT

elektronikusan megszerkesztett ké pzé si plogram eseté ben 1egalább fokozott biztonságú  elektronikus aláirása,

A ta na nyagegysé s/té makör/mod u l

elvé gzé sé ről szóló igazolás
kiadásának felté tele(i):

A ké pzé s egy tananyagegysé gből (modulból) áll. A ké pzé s
modulzáró vizsgával zárul, melynek megfelelt minősí té sű
teljesí té se eseté n a ré sztvevő ré szé re Modulzáró igazolás
kerül kiállí tásra.

is.

6.1

Előzetes tudásmé ré s (diagnosztikus) é rté kelé s:

Ré sztvevő ké ré sé re biztosí tott.

6.2.

Ké pzé s közbeni (fejlesztő) é rté kelé s:
A fejlesztő é rté kelé s szerepe/ hogy a ké pzé sben ré sztvevők fejlődé sé t támogassa, a tanulási igé nyeket
pontosí tsa, az oktatók tanulásszervezé si feladatait segí tse.
A ké pzé s közbeni fejlesztó é rté kelé s, az í rásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek
számonké ré sé nek módjai lehetnek:
r visszaké rdezé s,
. Gyakorlati feladatmegoldás,
. Ké pzé sben ré sztvevő visszajelzé sei,
. Beszé lgeté s,
. Feladatlap kitölté se,
. Házi feladat ellenőrzé se,
. í rásbeli feIelet.
A fenti fejlesztő é rté kelé shez nem tartozik minősí té s, a tanulási é s taní tási folyamatokat szoleália.

6.3.

Ré sztvevő záró (szummatí v) é rté kelé se:
A ké pzé s modulzáró vizsgával zárul, mely elmé leti é s gyakorlati vizsgatevé kenysé gből áll.
Szóbeli vizseatevé kenvsé g: A szakmai követelmé nyekben megfogalmazott szí nházelmé leti, eszté tikai,
működé stani, szervezé si, jogi alapismeretek bemutatása a ké pző inté zmé ny által meghatározott
kötelező, illetve ajánlott szakirodalom valamint a ké pző inté zmé ny által összeállí tott té telsorban
szereplő vizsgaké rdé sek alapján.
Gvakorlati vizsgatevé kenvsé g: Összetett, dramaturgiai szempontból jelentős szerep szí npadi vagy
bábszí npadi repertoáron szereplő szí npadi előadásban vagy nyilvános vizsgaelőadásban,
professzioná lis keretek között törté nő megformá lása.
A modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevé kenysé ge alól felmenté s lehetsé ges, fe|té tele; a Szí né sz ll.
vagy Gyakorlatos szí né sz ké pesí té s megszerzé sé t követő legalább egy é ves - a hatályos rendeletben
nemzeti vagy kiemelt szí nházi szervezetké nt besorolt í nté zmé nyben teljesí tett - szakmaí  gyakorlat
során eljátszott több szerep igazolása.
A modulzáró vizsgán megszerezhető minősí té sek: Megfelelt/Nem felelt meg.

4.1.8.










