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Bábcsoportvezetői alapismeretek I. 

60(+30) órás közművelődési szakmai továbbképzés 

 
Akkreditációt jóváhagyó határozat száma: 61904-4/2016/KOZOSMUV 
 

KÉPZÉS HELYSZÍNE: Budapest (igény szerint további helyszíneken) 

 

KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA: Nemzeti Művelődési Intézet 

            Szakmafejlesztési Igazgatóság 

            Felnőttképzési Központ 

KÉPZÉS CÉLJA: 
A „Bábcsoportvezetői alapismeretek I.” 60 órás képzés rövidtávú célja, hogy a képzésben résztvevők 

olyan új, korszerű, innovatív bábművészeti technikákat, tendenciákat és módszereket sajátítsanak el, 

melyek segítségével alkalmassá válnak bábcsoportok vezetésére. A képzés célja továbbá a bábjátszás-

bábkészítés alapjainak elsajátítása, a dramatizálás, az animáció és a szcenikai ismeretek megismerése, 

melyet a képzési tevékenység megvalósításába bevont bábszínházakban zajló aktív műhelymunka 

erősít. Cél, hogy a képzésben résztvevők a bábcsoportok tagjainak fejlesztését a korszerű elvárásoknak 

megfelelően tudják végezni. 

 

KÉPZÉS TEMATIKÁJA:  
A bábművészet kulturális gyökerei; A mesétől az előadásig; Bábszínpadra fel!; Be a műhelybe!; 

Bábtechnikák; Fókuszban a bábcsoport 

 

KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE: 8 alkalom, alkalmanként 7/8 óra 

 

Kinek ajánljuk a képzést?  
 Elsősorban közművelődési szakembereknek, illetve olyan, minimum középfokú iskolai 

végzettséggel rendelkező érdeklődőknek, akik szívügyüknek tekintik a bábjátékos hagyományok 

újraélesztését, motiváltak a gyermekkorúak számára indított bábjátékos produkciók 

létrehozásában, valamint a bábjátékkal foglalkozó csoportok vezetésében. 

A jelentkezés feltétele: 

Minimum középfokú iskolai végzettség megléte (érettségi) 

 Előnyt jelent: kulturális területű szakképzettség 

A képzés részvételi díja: 

90.000 Ft  

A helyszín a képzési költség megjelölése általános tájékoztatás. Az induló szakmai továbbképzések 

helyszíneiről és a képzés térítésmentességéről a hatályos információk a Támogatott képzések aloldalon 

olvashatók. 

Képzés indítása: 

jelentkezések függvényében 
 

Tanúsítvány megszerzésének követelménye: 
A képzésben résztvevő egy portfóliót ad le, valamint egy vizsgaelőadás során egyénileg vagy 

csoportosan egy általa tervezett előadást mutat be a képzésen elsajátított elméleti és gyakorlati 

ismereteket felhasználva. 

A tanfolyam képzési helyszínenként minimum 10 fő jelentkezése esetén indul! 

A képzéssel kapcsolatos bővebb információ:  
kepzes@nmi.hu 


