
DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM 

4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. 
 

Kedves Szülők! 

A Debreceni Ady Endre Gimnázium emelt szintű drámai képzésének szakmai tanácsadó napjaira 

2019. január 5-6-án (szombat-vasárnap) kerül sor. 

Ez a szakmai tanácsadás nem előfelvételi vizsgát jelent, mert ilyen az köznevelési törvény szerint ebben az iskolatí-

pusban nincs. A szakmai tanácsadáson közreműködő tanárok az iskolában tanító szakemberek, így véleményük, útba-

igazításuk sokat segíthet a gyerek felvételi felkészülési folyamatában. 

A szakmai tanácsadó napon a következő programokat ajánljuk a gyerekeknek: 

emelt szintű drámai képzésre jelentkezők számára: 

2019. január 5-6. (szombaton, vasárnap) 

Szombaton délelőtt megismertetjük az iskolában folyó munkával a jelentkezőket; részt vehetnek közös játék, ének, 

beszéd, táncórákon. /Tehát hozzon magával a gyerek tornafelszerelést, ha hangszeren tud játszani, úgy a hangszert is 

hozza magával./ Természetesen az iskolánkban zongora van! Ezután a Pódium teremben meghallgatjuk egyenként a 

jelentkezőket. Egy-egy verset, dalt adhatnak elő, melyek meghallgatása után tanáraink szakmai tanáccsal látják el a 

jelentkezőket a további felkészülést illetően. A közös órák csak szombaton délelőtt vannak. Az egyéni meghallga-

tás és tanácsadás szombaton délután és vasárnap egész nap zajlik beosztás alapján. 

IDŐBEOSZTÁS, SZOMBAT  
2019. január 5.  

irodalmi-drámai képzés 

 

7.15- 7.50 gyülekező, átöltözés, regisztráció 

8.00- 8.45 tánc óra minden 

gyereknek 

ajánljuk! 

9.00- 9.45 játék óra 

10.00- 10.45 ének óra 

11.00- 11.45 beszéd óra 

13.00- 18.00 

egyéni meghallgatás: 

a jelentkezések függvényében beosztás alapján, melyet a 

játék órát követően ismertetünk 

 

IDŐBEOSZTÁS, VASÁRNAP 

2019. január 6.  
  

Egyéni meghallgatás beosztás alapján  

8.00-13.00 

13.00-14.00 - ebédszünet 

14.00-18.00 

 

Tisztelt Szülők! 

 

A szakmai tanácsadó napok órái, foglalkozásai ingyenesek, de a Debreceni Ady Endre Gimnázium honlapján regiszt-

rációhoz kötöttek, melynek határideje:  
 

2019. január 3. (csütörtök) 1200 

Szeretettel várjuk a Szülőket és gyermekeiket! 
 

A Debreceni Ady Endre Gimnáziumban működő Adyák Alapítvány támogatja az iskolában folyó munkát. Amennyi-

ben módja és lehetősége van, kérjük, hogy támogassa az alapítványt.  

Az alapítvány számlaszáma: 11738008-20701033 

Debrecen, 2018. november 8. 

 _______________________ _______________________ 

 Türk László Várhalmi Ilona 

   intézményvezető a művészeti munkacsoport vezetője 


