Kedves Kollégák!
Megjelent a rendelhető tankönyvek listája. A rendelhető 5–8. évfolyamos tankönyv megfelel
a NAT 2020 kerettantervi előírásainak. Ez azt jelenti, hogy a 2022 szeptemberében megjelenő
– tankönyvlistára kerülő – felső tagozatos dráma és színház tankönyv minden olyan témakört
tartalmaz, amelyet a 2020 szeptemberétől érvényes kerettantervek előírnak.
Tankönyvkatalóguson szereplő felső tagozatos dráma és színház tankönyvkínálat ezen a linken
érhető el.
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OH-DSZ58TA: Dráma és színház tankönyv 10–14 éveseknek
A Dráma és színház 10–14 éveseknek című tankönyv a Nemzeti alaptanterv 2020. évi átdolgozása során
megalkotott dráma és színház tantárgy foglalkozásaihoz készült. Az új tantervi szabályozás tág kereteket
biztosít a kerettantervi tartalmak adaptálására az iskolák helyi sajátosságainak, igényeinek megfelelően.
Az új tankönyv tananyagfejlesztői a tantárgy sokéves oktatói tapasztalattal bíró tanárai: Eck Júlia, Kaposi
József, Körömi Gábor, Szabó Zsófia, Almássy Bettina, Uray Péter, Perényi Balázs, Bujtor Anna és Golden Dániel. Céljuk olyan tankönyv megírása volt, amelynek alapján a dráma és színház tantárgy tanárai élvezetes
órákat tarthatnak, miközben a taneszköz megfelel a NAT 2020 szellemiségének, illetve a hozzá kapcsolódó
kerettantervnek.
A tankönyv többféle felhasználási lehetőséget és képzési irányt mutat fel, ezzel nem csökkentve a választás
szabadságát és támaszt nyújtva a különböző szempontú gyakorlatokhoz. A könyv első felében olyan dramatikus tevékenységek gyűjteménye található, amelyek hatékonyan szolgálják a készségfejlesztést, a személyiségfejlesztést és a csoportépítést. A széleskörűen felhasználható gyakorlatok célja általánosságban, hogy
a diákok közvetlen tapasztalatokra tegyenek szert a kommunikáció, az együttműködés és az önkifejezés
területén. A könyv második fele bevezetés a színház világába Shakespeare Rómeó és Júliája, illetve egy
mai iskolában játszódó, analóg történet segítségével. A cél a dráma megértésének elmélyítése, valamint az
érdeklődés felkeltése a színháztörténeti, színházelméleti ismeretek iránt.

Az online és a jelenléti oktatáshoz a folyamatosan bővülő www.nkp.hu portálon keresztül kap
hatnak a kollégák segítséget. Az új OH-DSZ58TA dráma és színház tankönyvnek a www.nkp.hu
portálon való feldolgozása 2022 szeptemberétől várható.
Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu

