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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Résztvevő!
A Színész című (nyilvántartásba vételi száma: E-001599/2017/A002) képzésünkkel kapcsolatban az alábbiakban
adunk tájékoztatást:
A képzés célja:
A képzésben résztvevő sajátítsa el a Színész szakképesítés-ráépülés megszerzéséhez, az adott munkakör
betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.
A képzés célcsoportja:
Munkavállalók, és/vagy a saját elhatározásukból fejlődni, tovább lépni akaró személyek, továbbá az állami
munkaerőpiaci támogatási programokban résztvevők, vagy valamilyen uniós támogatási formában részesülő
személyek. A képzési program elérhető minden olyan egyén számára is, aki a belépési feltételeknek megfelel és
a képzési programmal elérhető új szakmai képesítés megszerzését tűzte ki célként maga elé.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező legfontosabb munkatevékenységei, szakmai kimeneti
követelményei:
 a kijelölt próbafolyamatban alkotó módon közreműködik
 megfelelő beszéd– és mozgáskészséggel, szakmai felkészültséggel teljesíti színészi feladatait
 színpadi és forgatási feltételrendszerben – dramaturgiai jelentőségű szerepben – alkotó módon
gyakorolja a színészi ismereteit, szerepalkotási és tanulási módszereit, játékstílusait, technikáit
 szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza pszichikai adottságait és elmélyült
szakmai elméleti ismereteit
 szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza beszéd–, mozgás– és alakító készségét,
széles körű gyakorlati ismereteit
 különböző műfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat élményszerű formában szólaltat meg
 szerepformálása során, alkalmazkodik az előadás színpadtechnikai, filmtechnikai igényeihez
 a színház– és filmművészethez kapcsolódó egyéb területeken (szinkronszínészet, pódium–művészet,
média–műfajok) is képes színészi feladatokat ellátni
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
Iskolai végzettség

érettségi végzettség

Szakmai előképzettség

54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)

Előírt gyakorlat

2 év, illetve a Gyakorlatos színész szakképesítés gyakorlati
képzési ideje 50 %–ának megfelelő igazolt színpadi szakmai
gyakorlat

Egészségügyi alkalmasság

szükségesek
A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve
személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatá-ról és
véleményezéséről alapján.
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Bemeneti kompetenciák
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A képzés megkezdhető a Gyakorlatos színész (a szakmairány
megjelölésével) szakképesítés végzettséggel, az alábbi
kompetenciák birtokában:
A színpadi, bábszínpadi és filmes előadói tevékenységre
alkalmas fizikai kondíció, koncentrációs képesség
Összetett színpadi és filmes színészi feladatok sikeres
megoldására alkalmas alakító készség
Árnyalt színészi ábrázolásra alkalmas mozgáskoordináció,
tánctudás, gesztusnyelv
Színpadi előadásra alkalmas beszédtechnika, énekes képesség
Színpadi, bábszínpadi és filmszínészi tevékenységhez
szükséges tájékozottság, vonatkozó technikai alapismeretek

Pályaalkalmassági követelmények

szükségesek

Egyéb feltételek

Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését és
beszámítását a képző intézmény az Fktv. és egyéb vonatkozó
jogszabály előírásai szerint biztosítja.

A részvétel feltételei:
Részvétel követésének módja

A felnőttképzési törvény 16. §-a és a 393/2013. (XI.12) Korm.
rendelet 24. § (3)-ban előírt feltételek teljesítése szerint,
kiemelten: haladási napló, jelenléti ív.

Megengedett hiányzás

maximum 20 %

Tervezett képzési idő:
Elméleti órák száma

96 tanóra (20%)

Gyakorlati órák száma

384 tanóra (80%) (50%–ban színpadi szakmai gyakorlat)

Összes óraszám

480 tanóra (100%)

Tananyagegység és téma megnevezése

10617–12

Színészi alakítás

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

96

384

480

A képzés helyszíne:
Elmélet: VOKE Vasutas Zene- és Képzőművészeti Iskola, 1068 Budapest Városligeti fasor 46-48.
Gyakorlat: Budapesti Operettszínház, 1065 Budapest Nagymező utca 17.
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A képzés során alkalmazott értékelés:
A képző intézmény OKJ szerinti szakképesítést érintő értékelő rendszerében megkülönböztetünk
- Képzés közben történő értékelést,
- A képzés tantárgyait lezáró modulzáró vizsgákat, amelyek a szakmai vizsgára bocsátás alapvető bemeneti
feltétele,
- Szakmai vizsgát.
Képzés közbeni értékelés szóbeli felelet, írásbeli, gyakorlati feladat.
A képzés során folyamatos jellegű számonkérésként jelenik meg a tananyag időszakos szóban történő
visszakérdezése, esetlegesen gyakorlatban történő bemutatása. Előírt és kötött formája nincs, az oktató
szakmai döntése alapján az átadott tananyag részleges értékelése mellett dönthet a tananyag elsajátításának
és ellenőrzésének érdekében. Dokumentálása a haladási naplóban történő feljegyzéssel történik.
A közbeni értékelés célja: Egyrészt visszajelzés a képzésben résztvevő számára arra vonatkozóan, hogy
megfelelően ismeri-e a tananyagot, másrészt visszacsatolás az oktatónak, hogy megfelelő ütemben és módon
kerül átadásra a tananyag, a képzési célcsoport egyéni igényeit és szükségleteit figyelembe véve.
Valamennyi modul a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulzáró vizsgával zárul.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt modulzáró vizsga (amely a
szakképzést folytató intézmény által megszervezett vizsga) kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény
meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges
kompetenciákkal.
A modulzáró vizsga ütemezése:
A képzés órarendjében/ütemezésében rögzített időpontban:
 közvetlenül a modul befejezését követően, vagy
 modulcsoportonként, vagy
 a képzés befejezése után az összes modulból egyszerre
A modulzáró vizsga formája:
1.
10617–12
Színészi alakítás
gyakorlati, szóbeli
A modulzáró vizsga dokumentumai:
 szóbeli, gyakorlati feladatlap, javítási-értékelési útmutató,
 eredmény összesítő (jegyzőkönyv),
 modulzáró igazolás(ok),
 modulzáró igazolás(ok) átvételét igazoló elismervény
A modulzáró vizsga tartalma:
A modulzáró számonkérés tartalmát tekintve a tananyagegység során elsajátított szakmai ismereteket foglalja
magába. A feladatokat az oktató állítja össze, a képző intézmény hagyja jóvá, figyelembe véve a szakmai vizsga
követelményeit.
A modulzáró vizsga időtartama:
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító
száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
gyakorlati

10617–12

Színészi alakítás
szóbeli

a modulzáró vizsga időtartama
30 perc (feladattól függően ettől eltérő időtartam
is meghatározható)
25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő:
10 perc)
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A modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alóli felmentés feltétele:
 három éves – a hatályos rendeletben nemzeti vagy kiemelt színházi szervezetként besorolt
intézményben teljesített – szakmai gyakorlat során eljátszott több szerep igazolása
A modulzáró vizsgán megszerezhető minősítés:
 megfelelt,
 nem felelt meg
Az egyes minősítésekhez tartozó követelmény:
 51% - 100% között megfelelt,
 0 - 50% között nem felelt meg.
A sikertelen modulzáró vizsga megismételhető:
a) A sikertelen modulzáró vizsga maximum két alkalommal ismételhető a képző által kijelölt javítási
időpontokban, legkésőbb a komplex szakmai vizsga napjáig.
b) Amennyiben a második javítási alkalommal sem sikeres a modulzáró vizsga, a szakmai
követelménymodul ismétlése szükséges.
A sikertelen teljesítés következményei:
 A megismételt modulzáró vizsga sikertelensége esetén modulzáró igazolás nem adható ki, a résztvevő
szakmai vizsgára nem jelentkezhet.
Vizsgával kapcsolatos információk:
A komplex szakmai vizsga követelménye:
A képzés ismeretanyagának elsajátítását követően a képzésben részt vevő személy a megszerzett ismeretekről,
készségekről, képességekről a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott előírásoknak megfelelő
szakmai vizsgán ad számot, amelynek eredményessége esetén OKJ-s szakképesítés-ráépülést igazoló államilag
elismert bizonyítványt kap.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 A modulzáró vizsgák eredményességét igazoló dokumentum
 A képzési programban előírt színpadi gyakorlat (egy év) teljesítéséről szóló igazolás
 A színpadi–, film– vagy bábszínészi gyakorlat során – repertoáron szereplő produkcióban – eljátszott
több – dramaturgiailag jelentős – szerep igazolása
 Színpadi–, film– vagy bábszínészi tevékenységgel kapcsolatos referenciák, ajánlások (igazgató,
rendező, színész) bemutatása
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Színészi alakítás
A vizsgafeladat ismertetése: Összetett, dramaturgiailag jelentős szerep színpadi vagy bábszínpadi repertoáron
szereplő színpadi előadásban vagy – iskolarendszeren belül – nyilvános vizsgaelőadásban, professzionális
keretek között történő megformálása
A vizsgafeladat időtartama:
90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:
70%
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Színházelméleti alapismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai követelményekben megfogalmazott színházelméleti, esztétikai,
működéstani, szervezési, jogi alapismeretek bemutatása kötelező, illetve ajánlott szakirodalom valamint a
központilag összeállított vizsgakérdések alapján
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45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
30%

A komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó szabályok, értékelése
A nem központi gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontját a vizsgaszervező állapítja meg.
A szakmai és vizsgakövetelményben előírt valamennyi vizsgafeladat értékelése külön-külön, 1-től 5-ig terjedő
érdemjeggyel történik. A szóbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó feleletét a lebonyolítási rendben
rögzítettek szerint a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai együttesen vagy külön-külön értékelik. Az egyes
vizsgafeladatok eredménye a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített értékelési súlyaránynak megfelelően
számít bele a vizsga eredményébe. Az egyes vizsgafeladatok súlyozással figyelembe vett érdemjegyeinek két
tizedes jegy pontossággal számolt összege kerekítés után adja a vizsga végeredményét. Az osztályzat
megállapítása során a kerekítés általános szabályai szerint kell eljárni.
A vizsgázó az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján egyetlen összesített osztályzatot kap. Az
osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1).
Sikertelen a vizsga, ha a vizsgabizottság bármely vizsgafeladat eredményét elégtelenre értékeli. Ha a szakmai és
vizsgakövetelmény másként nem rendelkezik, sikertelen vizsga esetén csak az elégtelenre értékelt
vizsgafeladatot kell megismételni.
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
MASZK Országos Színészegyesület
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
 Szakmai komplex vizsga gyakorlati vizsgafeladatának elégtelen értékelése esetén javító vizsga
legkorábban egy év múltán tehető.
 Iskolarendszeren kívüli vizsgáztatás esetén a gyakorlati vizsga időpontja a színházi előadást bemutató
színház műsorrendje szerint alakul.
A képzés elvégzését igazoló irat:
Sikeres komplex szakmai vizsga esetén Színész OKJ bizonyítvány kerül kiadásra.
A bizonyítvány kiadásának feltétele:



Sikeres modulzáró vizsgák.
A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés
Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
A képzési program megtekinthető:
VOKE Vasutas Zene- és Képzőművészeti Iskola ügyfélszolgálatán
Cím: 1068 Budapest Városligeti fasor 46-48.
Nyitva tartás: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00-16:00; pénteken 09:00-12:00
A képzéssel kapcsolatos további információ kérhető:
VOKE Vasutas Zene- és Képzőművészeti Iskola ügyfélszolgálatán
Cím: 1068 Budapest Városligeti fasor 46-48.
Telefonszám: 06-1/342-4128, Fax: 06-1/322-1088
E-mail: titkarsag@zeneiskola.t-online.hu
Nyitva tartás: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00-16:00; pénteken 09:00-12:00
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