Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003911
A képzés nyilvántartási száma: D/4896/2020

Meghívó
A képzési program címe: Diákszínjátszó rendezői ismeretek Alapítási engedély száma: 614/12/2020
A jelentkezés és a képzésbe való bekapcsolódás feltételei
-

egyetemi, főiskolai végzettség (bármely szak)
alapfokú informatikai ismeretekkel rendelkezzen a résztvevő

A felsorolt feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat a képzés indulásakor kell bemutatni.
A képzés helye, címe:

TEMI Fővárosi Művelődési Háza 1119 Budapest, Fehérvári út 47.

Képzés időtartama: 2021. november 27- december 05.
A képzés ütemezése:

Online szakasz indulása: 2021. november 27.
Kontakt órák: 2021. december 04-05.
A képzés óraszáma: 30 óra
A képzés elvégzését igazoló dokumentum formája: Tanúsítvány
A tanúsítvány kiadásának feltétele: A záró ellenőrzés két részből áll:
1. A gyakorlati képességeket a foglalkozásokon a meghívott diákokkal illetve csoporttagokkal végzett próbamunka során
adnak számot. Visszajelzést a képzésvezető egyéni megfigyelése alapján, valamint önreflexió, önértékelés illetve a
csoporttagok szóbeli visszajelzése alapján történik. A rendező-tanár egyéni megfigyelés szempontjai: felkészültség,
rugalmasság, munkaformák, tevékenységminták ismerete, a teljes folyamat átlátása, a játékkedv, koncentráció, nyitottság,
improvizációs készség ( a tervezetnek a megvalósulthoz igazítása) kooperáció, empátia, kreativitás felélesztése és
fenntartása a játszókban. Az értékelés a gyakorlati munka során szóbeli visszajelzésként, illetve a tanfolyam végén
szöveges visszajelzés formájában történik.
2. Visszacsatolás írásban, az elméleti előadások ppt-i, II.a. gyakorlat leírása, a közösen kidolgozott osztályozás, a hatékony
instruálás axiómái, a párosok próbaterve, a megfigyelők próbarészlet leírása, valamint a résztvevők személyes
visszacsatolása 1000-1500 leütésben.
Valamint egy 1000-1500 instrukció sor leírás egy adott jelenet instruálására.
A feladatot az online felületen készítik el a résztvevők, a képzés utolsó kontakt napját követő
egy héten belül, írásban kapnak a felületen a képzőtől értékelést. Az értékelés szempontjai: a képzésen tanult ismeretek
felhasználásának módja, mértéke, A fogalmak használatának szakszerűsége, minősítés: megfelelt, nem felelt meg.

A képzésre írásban (online) lehet jelentkezni a csatolt jelentkezési lap (word formátumban történő)
visszaküldésével.
Jelentkezési határidő: 2021. november 22.
Kapcsolattartó: Fekete Anikó
E-mail: odeegyetem@gmail.com
Telefon: 20/324 39 69
Budapest, 2021.

