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A továbbképzés az alkalmazott bábjáték pedagógiai szempontú megközelítésével foglalkozik.  
A pedagógusok bábszínpadi produkció létrejöttének megvalósításának mozzanatait dolgozzák fel a gyakorlati 
szempontú továbbképzésen. A résztvevők a kerettantervben megfogalmazott igények oldaláról közelítik meg 
a bábjáték helyét a nevelő munkában, nem szem elől tévesztve sokoldalú, komplex személyiséget fejlesztő 
hatását. 

A képzést vezeti:  
Szentirmai László  

nyugalmazott főiskolai docens,  
a Magyar Bájátékosok Egyesületének elnöke  

A nap programja:  
• Rövid elmélet (darabválasztás, elemzés, szituációsor, elvétel/hozzáadás, stilizálás, drámai ív, szövegtest 

fogalma, gondozása, annak rögzítése) 
• Életre kel a tervrajz- síkbáb készítés 
• Játék a takarás mögött – bábjáték a gyakorlatban 
 
Javasolt felszerelés: 

• jegyzetfüzet, puha ceruza, radír, közepes méretű, hegyes végű kisolló, sniccer, alátét (rajztábla, amin 
vágni lehet), ragasztóstift, vagy gyorsan száradó tubusos ragasztó. 

• A báb – és díszletkészítéshez felhasználandó anyagokat az előadó biztosítja. 
 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált 
képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

A továbbképzést RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA alsó tagozatos tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk a KAPI szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusait.  

 
 

A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a 
Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Keleti pályaudvartól 30-as 
vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a 

fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu 
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