
                                            
VERSENYKIÍRÁS  

„A lengyel dráma nyomában” 

Lengyel dráma vetélkedő 9-12. osztályos középiskolai csapatok részére 

A verseny meghirdetője:   Az Ab esse ad posse Alapítvány és a Nemes Nagy Ágnes Művészeti 
Szakgimnázium a Waclaw Felczak Alapítvány pályázati támogatásával. 

A verseny célja: 

 A középiskolás fiatalokkal jobban megismertetni és számukra közelebb hozni a lengyel 
történelmet és kultúrát.  

 A tanulók drámajáték/színjáték ismereteinek, kifejező- és alkotókészségének fejlesztése 
 
A nevezés módja, határideje:  

2019. január 15-ig a kitöltött Jelentkezési lap és a kitöltendő versenyfeladatok visszaküldésével 

a nemesgimi@gmail.com e-mail címre, vagy postai úton a Nemes Nagy Ágnes Művészeti 

Szakgimnázium 1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1. címre.  A versenyen részt vehet minden 

magyarországi középfokú oktatási intézmény csapata, aki a megadott határidőre kitöltve 

visszaküldi a jelentkezési lapot és a versenyfeladatot. 

Résztvevők:  9 - 12. osztályos 6 fős iskolai csapatok jelentkezését várjuk. 
A vetélkedőt elsősorban a dráma tagozatos és gyakorlatos színész képzést nyújtó iskoláknak 
szánjuk, de bármely középiskolából várjuk a dráma iránt érdeklődő  6 fős csoportokat. 
 
1. forduló  
2018. december 15 - 2019. január 15. 
Műveltségi rész, amire a tanulók lengyel drámák olvasásával, videó megosztó portálokon 
elérhető előadások megtekintésével és drámatörténeti kutatással készülhetnek fel.  

 
Döntő: 
2019. február 15. 
Gyakorlati rész, ahol az írásos feladatok mellett egyes drámarészletek alapján kreatívan kell 
drámapedagógiai feladatokat kel a résztvevő csapatoknak megoldaniuk. 
Helyszín: Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 
1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1. 
 

Díjazás: 
                      Minden résztvevő oklevelet és lengyel édességeket kap. 

A 2-3. helyezett csapatok könyv, társasjáték és édességcsomag jutalomban részesülnek. 

Az első helyezett csapat díja:  4 napos utazás 6+1 fő részére Krakkóba! 

 

 

 



                                            
A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja: 

Az első fordulón legjobb eredményt elért 7 csapat kap lehetőséget arra, hogy részt vegyen a 

február 15-i döntőn.  A továbbjutott csapatokat email-ben értesítjük az eredményről, valamint 

közzé is tesszük azt a www.nemessuli.hu-n. 

 

A zsűri tagjai: 

Marzena Jagielska kulturális szervező                    

Pászt Patrícia műfordító, tolmács, dramaturg, kulturális menedzser 

Bérczes László rendező, szerkesztő, dramaturg, fesztiválszervező  

A verseny napján a résztvevő csapatoknak ebédet, kávé-, teaszünetet biztosítunk, a vidéki 
iskolákból érkező csapatok részére pedig az útiköltséget megtérítjük. 
 

A program a Waclaw Felczak Alapítvány pályázati támogatásával valósul meg! 
 

További információ: 
Szakmai szervező: Somfai Barbara 

Szervező: Szanyi Ildikó 
+36 30 200 9015, 06 1 203 8935 

nemesgimi@gmail.com 
 

Budapest, 2018.december 15. 


