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EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*)

1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE
55-212-01 Színész

2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA
Actor

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:
- a kijelölt próbafolyamatban alkotó módon közreműködni, megfelelő beszéd- és mozgáskészséggel, szakmai felkészültséggel teljesíteni

színészi feladatait ;
- színpadi és forgatási feltételrendszerben dramaturgiai jelentőségű szerepben - gyakorolni a színészi alkotás szakmai alapismereteit,

szerepalkotási és tanulási módszereit, játékstílusait, technikáit ;
- szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazni pszichikai adottságait, beszéd-, mozgás-és alakító készségét, széles körű

gyakorlati és elmélyült szakmai elméleti ismereteit ;
- különböző műfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat élményszerű formában megszólaltatni ;
- alkalmazkodni az előadás színpadtechnikai, esetleges bábszínpadi igényeihez;
- a színház-és filmművészethez kapcsolódó egyéb területeken (szinkronszínészet, pódium-művészet, média-műfajok) színészi feladatokat

ellátni.

4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE
3711 Segédszínész, statiszta
2726 Színész, bábművész

(*) Megjegyzések:
Jelen dokumentum célja, hogy kiegészítő információkat nyújtson az adott bizonyítványról, önmagában nem szolgál a szakképesítés érvényes
bizonyítványaként. Az űrlap formátumának alapját a következő dokumentumok adják:
„93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications” (93/C 49/01 számú 1992. dec. 3-ai Tanácsi Határozat a
szakképesítések átlát-hatóságáról), „Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates”
(96/C 224/04 számú, 1996. július 15-ei Tanácsi Állásfoglalás a szakképzési bizonyítványok átláthatóságáról), „Recommendation 2001/613/EC
of the European Parliament and of the Coun-cil of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training,
volunteers, teachers and trainers” (2001/613/EC számú 2001. július 10-ei Európai Parlamenti és Tanácsi Ajánlás a tanulók, gyakorlati
képzésben résztvevő személyek, önkéntesek, tanárok és képzők, oktatók közösségen belüli mobilitására).
Az átláthatóságról további információk érhetők el: http://europass.cedefop.europa.eu/
©European Communities 2002 ©
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5. A BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve
és státusza

Emberi Erőforrások Minisztériuma

A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)
OKJ szakképesítési szint:
55 emeltszint szakképesítés-ráépülés, amely elsősorban iskolai
rendszer szakképzésben megszerezhető, érettségi végzettséghez
kötött szakképesítésre épül

ISCED2011 kód:
4

MKKR szint: 5
EKKR szint: 5

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

A bizonyítvány sorozatjele: PT K A vizsgatevékenységeken elért eredmények és százalékos
arányuk a komplex érdemjegyben

sorszáma: 123456 Szóbeli Színházelméleti
alapismeretek 5 30.00

A bizonyítvány kiállításának időpontja: 2021.07.21 Gyakorlati Színészi alakítás 5 70.00
A komplex szakmai vizsgán elért
eredmény osztályzattal 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére

Felsőoktatásba

Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
27/2016. (IX.16.) EMMI rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény.
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6. A BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

A szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékában
%

Időtartam
(órák/hetek/hónapok/évek)

Iskolai/képző központ alapú Elmélet: 20 % Gyakorlat: 80 %

Munkahelyi alapú

Akkreditált előzetes képzettség

Teljes képzési idő 1 év

Belépési követelmények:
- A képzés megkezdhető a 54 212 03 Gyakorlatos színész végzettséggel, az alábbi kompetenciák birtokában:
- A színpadi és filmes előadói tevékenységre alkalmas fizikai kondíciót és képességeket működtet.
- Mozgáskoordinációja, tánctudása, nonverbális kommunikációja (gesztusnyelv, pantomim) árnyalt színészi ábrázolásra alkalmas.
- Beszédtechnikája, énekes képessége színpadi előadásra alkalmas.
- Színpadi, bábszínpadi és filmszínészi tevékenységhez szükséges tájékozottsággal, technikai ismeretekkel rendelkezik.
- Előírt gyakorlat: 2 év igazolt színpadi szakmai gyakorlat.
- Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek.
- Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek.

Szakmai követelmény modulok:
10617-12 Színészi alakítás

Jelen bizonyítvány kiegészítő a Nemzeti Referencia Központ és a Nemzeti Europass Központ honlapjain közzétett
kitöltési útmutató alapján került elkészítésre.
Nemzeti Referencia Központ – NSZFH – http://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2021.07.21 P. H.
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