
Drámatagozatos képzés 
 
 
Ebben a tanévben ünnepeltük a dráma tagozat fennállásának 20. évfordulóját. 
Az elmúlt évek során többször megújultunk, igyekeztünk a világhoz igazodva a legkorszerűbb 
követelményeknek megfelelni, de céljaink változatlanok maradtak: olyan növendékeket szeretnénk 
elindítani az életben, akik képesek az önkifejezésre, akik megállják helyüket a világban, akik értik és 
szeretik a művészeteket. 
 
Ezért a tagozatra várjuk azokat a tanulni vágyó fiatalokat, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy 
kipróbálják képességeiket, akik szeretnék, hogy kapcsolatteremtő képességük, személyiségük, 
beszédkészségük, kreativitásuk fejlődjön, s erőt éreznek ahhoz, hogy ezért sokat tegyenek. 
 
A drámatagozatos képzés segít azoknak, akik művész pályán kívánnak elhelyezkedni, de nem csupán 
azoknak. Egykori diákjaink között vannak színészek, énekesek, táncosok, színházi szakemberek, 
többen dolgoznak a médiában, vannak, akik drámaoktatással foglalkoznak, tréningeket tartanak, de a 
végzettek között vannak közgazdászok, informatikusok, gyógytornászok, pszichológusok, mérnökök 
is. 
 
A képzés során ügyelünk arra, hogy tanulóink megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezve kerüljenek 
ki a gimnáziumból, hogy nyelvvizsgát tegyenek. A megfelelő magyar és idegen nyelvű 
kommunikációs készség segíti egykori diákjainkat az elhelyezkedésben. 
 
A készségfejlesztő tárgyak (beszédgyakorlatok, vers- és prózamondás, drámajáték/színjáték, ének 
oktatás, mozgásgyakorlatok) egy része a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti 
Szakgimnázium órakeretében zajlik, hiszen csak így tudunk megfelelő színvonalú képzést nyújtani a 
tagozaton tanulóknak. Intézményünk így egy iskolába tartozik az ország sok drámatagozatos képzést 
nyújtó középiskolájával (pl. Ady Endre Gimnázium- Debrecen, Horváth Mihály Gimnázium-Szentes, 
Vörösmarty Mihály Gimnázium- Budapest), s ez közvetlen szakmai kapcsolatot jelent. 
 
Büszkék vagyunk arra, hogy azok a tanulók, akik a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium dráma 
tagozatán végeztek, megállják helyüket az élet különböző területein, de büszkék vagyunk arra is, 
hogy egykori növendékeink filmekben és különböző színházakban előadó művészként dolgoznak 
itthon és külföldön egyaránt. (Budapest: Madách Színház, Budapesti Operettszínház, Kolibri Színház, 
Radnóti Színház, különböző alternatív színházi társulatok, Zalaegerszeg: Vörösmarty Színház, 
Tatabánya: Jászai Mari Színház, Kassa: Thália Színház stb.) 
 
A felvételi vizsga követelményei 
 
Gyakorlati vizsga: öt szabadon választott vers vagy próza, egy népdal eléneklése és szolmizálása, 
                              egy műdal eléneklése, ritmusérzék, esetleges hangszeres ismeretek felmérése, 
                              mozgáskészség, kreativitás felmérése 
 
A gyakorlati vizsgán „megfelelt” minősítést kapott tanulók névsora 2018. február 26-án hétfőn 12.00 
órától megtekinthető a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban és az iskola honlapján. 
 
Szóbeli vizsga: magyar irodalom (a részletes tematika az iskola honlapján olvasható) 
 
Azok a tanulók vehetnek részt a szóbeli vizsgán, akik a gyakorlaton „megfelelt” minősítést kaptak. 
 


