
Felévi beszámoló 

2020/2021-es tanév  

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 

Bársony János Általános Iskola telephelye 

Drámaszakkör 

1. Helyzetelemzés:  

Hétfői csoport: Szerdai csoport: 
3-4-5-6-7. osztály dráma szakkör 2. a osztály 

Létszám: 15 fő Létszám: 24 fő 
Fiú: 3 fő Fiú: 12 fő 
Lány: 12 fő Lány: 12 fő 
Csoporton belül nem volt mozgás. Csoporton belül nem volt mozgás. 

2. Tanulmányi sikerek, elért eredmények: 

Ebben a tanévben nem volt bemutató óra, nem volt minősítés a csoportban. A mesterprogramom egy 

éve fut iskolánkban, melynek egyik eleme a LEGO StoryStarter program, ami támogatja az anyanyelvi 

kompetenciákat, különös tekintettel a szövegértési, szövegalkotási képesség fejlesztését oly módon, 

hogy a tanulók a LEGO elemek felhasználásával jeleneteket alkothatnak, ezeket korszerű IKT eszközök 

segítségével rögzíthetik, sorba rendezhetik, és digitális történetté fűzhetik össze: meséket, 

kiadványokat, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el. Ezt a programot 

az 5. évfolyamon elkezdtük a dráma szakkörhöz kapcsolódóan. 

3. A fellépésekre, a versenyekre történő felkészülésből eredő tapasztalatok: 

2020. december 18. karácsonyi műsor, melyen karácsonyi betlehemes pásztorjátékot mutattunk be. 

Közreműködött a citerás csoport és Bársony Összművészeti Egyesület. A műsor elérhető a következő 

linken: 

https://www.youtube.com/watch?v=p6AVnfo2e6o&feature=youtu.be 

 

4.  Nehézségek, amivel szembe kerültél a tanév során: 

A pandímia belopta magát a mindennapokba, azok a szülők, akik külföldön dolgoznak és gyermeküket 

itthon a nagyszülő neveli nehezen engedik egy vegyes csoportú drámaszakkörbe a tanulókat. Az is 

probléma, hogy a téli időszakban este fejeződik be sötétben a foglakozás és nem akarnak a nagyszülők 

villamoson a gyermek után jönni és így nem szívesen engedik őket órákra. 

5. A telephelyen szerzett tapasztalatok a tanításod során:---------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=p6AVnfo2e6o&feature=youtu.be


6. Javaslatok a jövőre nézve:___________ 

7. Az élménypedagógiát miként sikerült megvalósítanod az óráidon - konkrét tevékenység, 

módszertan megnevezése, bemutatása:  

Drámaóra már maga élménypedagógia, de a tanítási dráma felel meg ennek  a kritériumnak: 

Különböző technikák a szereplők jellemzéséhez. 

Improvizációk a megismert technikák felhasználásával a tanár, ill. a diákok által 

létrehozott történetváz alapján. 

A gyakrabban alkalmazott drámai konvenciók megismerése alkalmazása. 

 

 

Miskolc, 2021. január 24. 

Hoskó Orsolya 


