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A Dráma és színház 15-18 éveseknek című tankönyv a Nemzeti alaptanterv 2020. évi átdolgozása során
megalkotott dráma és színház tantárgy foglalkozásaihoz, illetve az érettségi vizsgára való felkészítéshez/
felkészüléshez készült.
A dráma és színház tantárgy a Művészetek tantárgycsoportban választható tárgy a 11. évfolyamon, a 12.
évfolyamon pedig kötelezően választható tantárgyként jelenik meg. Emellett a szabad órakeret terhére önálló tantárgyként, illetve más tantárgyakba, tanulási területekbe integráltan, esetleg moduláris formában
beépíthető a 9–10. évfolyamokon is.
A 12. évfolyamon kétféle választható kerettantervi óratábla áll a pedagógusok rendelkezésére. Az A változatban a dráma és színház tantárgy a művészeti, művészetpedagógiai nevelés területén vállal nagy szerepet. A B változat célja a dráma érettségi vizsgára való felkészítés, így a gyakorlati tevékenységek mellett
hangsúlyosan megjelennek a dráma- és színháztörténet, dráma- és színházelmélet, színjátékos tevékenység területei.
Ahogy a kerettanterv sem különbözteti meg a tantárgy tanulása során érintett témaköröket az A, illetve B
óratábla-változatban, úgy a tankönyv sem: mindkét változatban használható, az összes megadott kerettantervi témakörrel foglalkozik, az iskolák helyi sajátosságainak, illetve a diákok (továbbtanulási) igényeinek
megfelelően.
A Dráma és színház 15-18 éveseknek című tankönyvben megjelenő tanítási tartalmak sokrétű felhasználási
lehetőséget és képzési irányt mutatnak fel. A könyv első fele nemcsak a bevezetést teszi lehetővé a színházés drámaelméletbe, illetve -történetbe, de az abban való alapos elmélyülést, annak megértését, későbbi
alkalmazásának lehetőségét is megalapozza. Kronologikus sorrendben tárgyalja a legfontosabb színház- és
drámatörténeti tudnivalókat, illetve tematikus kitekintést enged a színház egyéb területeire is. A tankönyv
az érettségikövetelmények mentén dolgozza fel a tárgyat, így biztos pont lehet akár a felkészítésben, akár
az egyéni felkészülésben.
A könyv második felében található dramatikus tevékenységek gyűjteménye hatékonyan szolgálja a pedagógus kísérte készségfejlesztést, a személyiségfejlesztést és a csoportépítést, illetve alkalmas a dráma érettségi gyakorlati részére való felkészítésre.

Az online és a jelenléti oktatáshoz a folyamatosan bővülő www.nkp.hu portálon keresztül kap
hatnak a kollégák segítséget. Az új OH-DSZ912TA dráma és színház tankönyvnek a www.nkp.hu
portálon való feldolgozása 2022 szeptemberétől várható.
Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu

