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Ötlet megszületése 

- Hogyan lehetne változtatni a jelenlegi 

helyzeten? 

- Mi az alapvető hiány? 

- Miért van szükségünk az újratervezésre? 

- Hogyan történjen a megvalósítás? 



Kidolgozás 

- TRÉNING 

- STRATÉGIAI ÚJRATERVEZÉS 

(„STRATÉGIAKÉSZÍTÉSI JÁTÉK”) 

  



Tréning 

Célja: diákszínjátszó-rendezők számára is 

teremtsünk lehetőséget a szakmai 

képződésre 

Trénerek:  

- Patonay Anita – drámaóra 

- Pallagi Ákos – kreatív zene 

- Varju Nándor – improvizáció 

- Zuti Krisztián – az improvizáció tanítása  



Stratégiakészítési játék  

Előzetes igényfelmérés kérdőív 

segítségével: 

 

 



Stratégiakészítési játék 
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Stratégiakészítési játék 
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Érdekvédelem és lobbi tevékenység a diákszínjátszás területén

Diákszínjátszó fesztivál megszervezése

Workshopok és tréningek szervezése a rendezők számára

Szakmai tanácsadás, mentorálás a társulatokat érintő problémák terén

Akkreditált képzések rendszerezése és diákszínjátszó rendezők számára

A diákszínjátszás nemzetközi kapcsolat kapcsolatrendszerének fejlesztése
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Stratégiakészítési játék 

- Mi az elsődleges célja a diákszínjátszás 

területén végzett munkájának? 

- Vannak-e visszatérő problémák, ha 

igen, hogyan próbálják ezeket kezelni? 

- Vannak-e javaslatai a helyi szintű 

problémák megoldására? 

- Milyen úton zajlanak az egyeztetések? 

- Lenne-e igénye közös fórumra 

helyi/régiós szinteken? 



Stratégiakészítési játék 

- Ön szerint milyen problémákkal küzd az 

ODE? 

- Vannak-e megoldási javaslatai ezen 

problémák orvoslására? 

- Pályázatokon túl milyen ötletei vannak, 

kiket/mely szervezeteket lehetne 

megkeresni, hogy támogassák az ODE 

tevékenységét? 



Stratégiakészítési játék 

- Milyen „játékos” ötletei vannak a régiók 

kommunikációjának erősítésére? 

- Milyen csatornákon tájékozódik az ODE 

rendezvényeiről, az ODE-val kapcsolatos 

információkról? 

- Vannak-e fejlesztési javaslatai az ODE 

regionális szintű, országos, illetve kifelé 

irányuló kommunikációját illetően?  



Stratégiakészítési játék 

Mi jut eszébe az ODE kifejezés hallatán? 

Lehetőség, diákszínjátszás, „emberek, 

akiket szeretek és nagyra becsülök”, 

fiatalság, szabadság, önkifejezés, 

fesztiválok, szigorú zsűri, hasznos szakmai 

beszélgetések, nagy csalódások, meg nem 

értettség, fesztiválok, diákszínjátszás, „hm”, 

laza kötés, lehetőség, drámapedagógia, 

MDPT, központi szervezet, odu 



Stratégiakészítési játék 

Célja: az ODE által meghatározott 

egyesületi célkitűrések és a kérdőívre 

választ adók által összeállított 

problémacsomag megoldási javaslatainak 

elkészítése 

Formája: Független szakértők és 

kapcsolattartók közös gondolkodása 



Elvárt eredmények 

Az ODE olyan szervezetté képes alakulni, 

mely fogadni tudja az alulról jövő igényeket, 

kezdeményezéseket, s megfelelő módon 

lobbizik a diákszínjátszás ügyéért 
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