
A III. Tantermi Színházi Pályázat értékelésének szempontjairól

A III. Tantermi Színházi Pályázat benyújtott versenymunkáinak értékelését illetően a 
zsűri három körben döntött a Szemlére bekerülő pályázatokról:

I. kör

A pályázat kiírásában foglaltak alapvető meglétét ellenőriztük, és ha valamely 
feltételnek nem tett eleget a beadott pályamunka, azt nulla ponttal értékeltük. A kiírás 
szerint a következő kérdéseket vizsgáltuk: 

1. Az előadás és a foglalkozás komplex, pedagógiai célokat megvalósító módon 
épülnek-e egymásra? 

2. Igazodik-e a közönség életkori és pszichológiai sajátosságaihoz? 

3. Aktívan részt vesz-e a programban egy drámapedagógus/színházpedagógus?

 4. Kifejezetten tantermi környezetben játszhatónak készült, vagy legalábbis könnyen 
utaztatható-e? 

5. Differenciált célközönségnek készült-e? 

Ezen kérdésekre pontszámot nem adtunk, olyan pályázat nem juthatott tovább e 
körben, amelyre a zsűri bármely tagja bármely ezen kérdés tekintetében „nem”-mel 
válaszolt. A különböző értelmezések okozta véleménykülönbségeket a zsűri 
egyenként megvitatta, és közös álláspontra jutott az egyes pályázatok 
értékelésében.

II. kör

Ebben a körben egyrészt öt fő kérdést vizsgáltunk. Az egyes szempontok meglétét 
a zsűri tagjai 0, 1 vagy 2 ponttal értékelték. Az 1000+2000 karakteres leírásokból 
következtettünk az alábbi szempontok figyelembe vételére és minőségére. 

1. A produkció elméleti-szakmai háttere. 

2. A szereplők és a közönség motivikai rendszerének meghatározása. 



3. Az elbeszélés folyamata, dramaturgiai, színházi eszközök felhasználása. 

4. Történet/téma, cselekmény/akció bemutatása, a célkorosztálynak való megfelelés. 

5. Az előadás/foglalkozás oka, színházi és pedagógiai motivációja, feladata és célja. 

A pályázati kiírással összhangban az előnyt jelentő tényezőket (17-18 éves 
célcsoport, pályaválasztás/ önismeret/ jövőképalkotás tematika, referencia, regisztrált 
előadó-művészeti szervezet a pályázó, a pályázat független színház által vagy azzal 
együttműködésben valósul meg) további 1-1 ponttal honoráltuk.

A II. körben a zsűri négy tagjától egyenként 15, összesen 60 pontot lehetett gyűjteni, 
ha az I. körben érvényes lett a pályázat. 

(Az értékelés kezdetén a zsűri tagjai megegyeztek abban, hogy olyan pályázat 
elbírálásában nem vesznek részt, amelyben valamilyen módon – tehát akár 
személyesen, akár munkakapcsolat révén – érintettek. Minden ilyen esetben 
automatikusan a pályázatban nem érintett zsűritagok értékelésének átlagát vettük az 
adott zsűritag technikai pontszámaként.)

III. kör

A zsűri meghatározta azt a pontszámot, amelyet minimumnak tekint a szemlére való 
bekerüléshez, így versenyben van a Tantermi Színházi Projekt pályázatán 
elnyerhető támogatás elnyerésére. Ehhez legalább 40 pontot (vagyis legalább 66%-
os értékelést) kellett elérni.

Az értékelés tapasztalatairól a zsűri a III. Tantermi Színházi Szemle keretében 
beszámol.

A Szemlére bekerült pályázatok nagy száma miatt a zsűri úgy döntött, hogy a 
Tantermi Színházi Szemle korábbi kiadásain már bemutatott, illetve jelentősebb 
szakmai fesztiválokon már bemutatkozott és megismert előadások nem szerepelnek 
az idei Szemle versenyprogramjában, de a Pályázatban természetesen versenyben 
vannak.
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