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ZALAY SZABOLCS 

A drámapedagógiai módszer alkalmazása 
a kommunikációs tréningeken∗ 

Magyarországon manapság egyre több kommunikációs tréninget tartanak. Egyre 
nagyobb az igény erre – iskolák, intézmények, cégek részéről – viszont kevés a 
képzett tréner, iszonyú drága a képzés, és viszonylag kevés helyen is van ilyen. Az 
elmúlt nyolc évben a középiskolától az egyetemi oktatáson át az állami intézménye-
kig sok helyen tartottam tréninget, PhD-kutatásomat is ezekre a tapasztalataimra 
alapoztam.1 Tréningjeimen, amelyek során a drámapedagógia módszertanát alkalma-
zom, a nyitottságra, a szabadságra, a kreativitásra és az őszinteségre építő mélyebb 
szintű kommunikációra ösztönzöm hallgatóimat.  

Írásomban azokra a sajátosságokra szeretnék rávilágítani, amelyek a drámapeda-
gógiai alapokon álló kommunikációs tréningeket jellemzik, s amelyek a fenti célok 
eléréséhez vezethetnek. Kutatásomban elsősorban az Országos Arany János Tehet-
séggondozó Program osztályaiban folyó kommunikációs kompetenciafejlesztés 
eredményeire támaszkodom. A kutatás főbb szempontjai: a nyelvi hátrányok leküz-
désének esélyei; a tehetség kibontakoztatásának lehetőségei, a kommunikáció kész-
ségének fejlesztési nehézségei; tapasztalatgyűjtés kommunikációs visszacsatolási 
folyamatokról; csoportdinamikai viszonyok megfigyelése. Példaképpen néhány 
olyan tréninges ötletemet is szeretném megosztani az olvasóval, amelyeket nemcsak 
az egyetemi oktatásban, hanem az óvodától a felnőttképzésig bárki jól hasznosíthat, 
s amelyek a drámapedagógiai módszer jellegzetességeit vannak hivatva szemléltetni.  

Kutatásom egyik alaphipotézise szerint, azok a tréningek, amelyeken drámape-
dagógiai módszerrel dolgoznak, hasonló körülmények között, hasonló adottságú, 
alapképzettségű, szocializációs meghatározottságú résztvevőkkel, jóval hatékonyab-
bak tudnak lenni a kommunikációs kompetencia fejlesztése terén, mint „hagyomá-
nyos társaik”. A „dráma” közegében az élményszerűség indirekt tanulási folyamata 
hosszú távú ismeretek rögzítését teszi lehetővé. Optimális esetben a csoportok egy-
egy feszültségoldó „drámás” játéksor után felszabadultan, nyitottan vesznek részt a 
speciális gyakorlatok végrehajtásában, és ezek következtében tökéletesebb kommu-
nikáció valósítható meg. Ha mindannyian elfogadják azt a felkínált szerződési felté-
telt, miszerint fiktív világot teremtünk, hogy valós problémákat vizsgálhassunk, azaz 
„laboratóriumi” körülmények között figyelhetjük meg önmagunkat, viszonyainkat, 
szóbeli és írásbeli megnyilatkozásaink színvonalát, kommunikációs szerepeinket – 
hatékonyabbá, „humanizáltabbá” válhatnak mind a hivatalos, mind a magán meg-
nyilvánulásaink. 

A drámapedagógiai ihletésű kommunikációs tréning során különösen értékes 
visszajelzéseket kaphatunk azokból a szerepben vizsgált kommunikációs aktusokból, 
melyekben védetten tudunk konfliktusokat vizsgálni. A csoport hierarchia-rendje is 
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kibontakozik a fent vázolt „játékok”, gyakorlatok során, és ha a jelenlevők fegyel-
mezetten, célratörően vesznek részt azokban a feladatokban is, amelyek feszültséget 
generálnak, akkor ezeket sikerülhet feltárni, ezekre megoldási javaslatokat tenni, 
illetve indirekt módon a résztvevőkben változtatási igényt generálni. Ennek követ-
keztében a verbális és az írásbeli kommunikációs képességek is optimális módon 
fejlődhetnek, a megfelelő kommunikációs stratégiák megválasztásában jelentős 
javulás prognosztizálható, a különböző okokból eredő nyelvi hátrányok leküzdhetők. 

A nyelvi hátrányok meghatározottságai és  kompenzálási lehetőségei  
A hatékony kommunikáció legfőbb akadályai a különböző okokból eredő nyelvi 
hátrányok. A nyelvi hátránnyal kapcsolatos szociológiai elméletek ma már kidolgo-
zottak és elterjedtek. A Bernstein-féle „kód-elmélet” – erős kritikai recepciója elle-
nére – széles körben ismertté vált.2 A magyar tudományos életben gazdag feldolgo-
zottsága van a témának. Több mint harminc éve folynak a szociolingvisztikával és 
az anyanyelvi oktatással kapcsolatos kutatások.3 A magyar kutatók (Pap Mária, Pléh 
Csaba, Réger Zita, Forray Katalin) tapasztalatai és kutatási eredményei is arra utal-
nak, hogy a társadalmi és gazdasági tényezők igen nagy hatást gyakorolnak a gyer-
mekek nyelvi fejlődésére és beszédkultúrájára, szocializációjuk kibontakozására.4 

A bizonyított nyelvi hátrányok leküzdése társadalmi érdek. „Nyelvében él a 
nemzet”, ezáltal működik a kultúránk. Különböző oktatáspolitikai reformok útján 
több kísérlet született már a helyzet javítására a 70-es évektől napjainkig. Átütő 
erejű reformpedagógiai szemléletváltás mégsem történt. Pedig riasztó jelek és nyo-
masztó konkrétumok figyelmeztetnek bennünket arra a felelősségünkre, hogy ne-
künk Magyarországon élőknek csak a szellemi tőkénk van, amelyet kamatoztatha-
tunk egy „piac-világban”. Ha a cigányság akut kulturális beilleszkedési problémájá-
ra gondolunk, vagy Andrásfalvy Bertalan kutatásait nézzük, amely szerint az ötezer 
fő alatti kistelepülésekről érkezett fiataloknak csak 2%-a végzi el az egyetemet, vagy 
akár a „Pisa-felmérés” eredményeit elemezgetjük, akkor rá kell döbbennünk, hogy 
ez a látszólag belterjes, tudományelméleti kérdés – égető valóság.5 A globalizáció 
korának Magyarországa, gyermekeink világa attól lehet életképes és akkor tartható 
fenn a fejlődése, ha találunk alternatív megoldásokat a különböző társadalmi prob-
lémák megoldására, ha mozgósítani tudjuk azt a tudástőkét, amely ma sok esetben a 
hátrányos helyzet és a korlátozott szemléletmód miatt elkallódik, ha sikerül egy 
„tudati forradalmat”, paradigmaváltást végrehajtani a pedagógiai és a tudományos 
gyakorlatban is. 

Bernstein szerint a szűkebb környezet az általa szabályozott beszédtevékenysé-
gen keresztül interiorizálódik az egyénben, annak pszichikai alkatává válik. Így 
egyes gyerekek kedvezőbb pszichikai alkattal kerülnek iskolába, mint mások. Ez az 
alkat nem születéstől fogva adott, a környezeti tényezők alakítják ki a kommunikatív 
kód átadásán keresztül. Ezek a tényezők: a közösségi kötelékek erőssége, a szülők 
munkában való döntéshozatali lehetőségének foka, az „elnyomás” szintje, az ottho-
nok zsúfoltságának és az intellektuális ingereknek a mértéke. Ezek együttes hatása-
ként alakul ki az a sajátos kommunikációforma, amely hat a gyermek szellemi, tár-
sadalmi és érzelmi orientációjára. 

Bernstein két kódot, a korlátozott és kidolgozott kódot különít el a sok közül.6 A 
két kód szembeállításának legfontosabb szempontja a kódok segítségével átadott 
jelentések természete. Eszerint a korlátozott kód szituációhoz kötött, a beszédhely-
zettől függetlenül nem világos, implicit jelentések átadását teszi csak lehetővé. Ez a 
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kommunikációs rendszer azonban nem szegényes, nagy metaforakészlettel rendelke-
zik, de azok a megtanulandó dolgok, amelyekre ez a kód állítja be a gyerekeket, 
nincsenek összhangban azokkal, amelyeket az iskola követel meg. Hiszen ott a ki-
dolgozott kódot használják, azaz a közölt jelentések nem kötődnek egy helyzethez, a 
státuskövetelmények kevésbé érvényesülnek, a gyermek megtanulja, hogyan kell 
megbirkózni a többértelműséggel, a beszédrendszer bonyolultabb tervezést kíván 
meg. Itt a többi személy szándékát nem lehet magától értetődőnek tekinteni, tehát a 
jelentéseket ki kell dolgozni, hogy azok érthetőek legyenek, válogatni kell a szintak-
tikai és a szókincsbeli alternatívák között, s itt elsőrendűen fontos a nyelvi csatorna. 

Ebből következően a korlátozott kódot használók esetében szakadék alakul ki az 
iskola és a gyerek között, mivel az ilyen meghatározottságok között létrejövő pszi-
chikai alkat ellentétben van azzal, amelyet az oktatás szempontjából kedvezőnek 
lehet tekinteni.7 Hiába jelentheti tehát a korlátozott kód a jelentések gazdagságát, 
kifinomultságát, a képzelet fontosságát, a modern ipari társadalmakban mégis leér-
tékelődhet, az iskolában lebecsülhetik, vagy legjobb esetben irrevelánsnak tekintik 
az oktatási törekvések szempontjából. Az iskolák ugyanis kidolgozott kódon és 
annak társadalmi viszonyrendszerén alapulnak. A kidolgozott kód nem hordoz ugyan 
semmilyen speciális értékrendszert, a középosztály értékrendje azonban áthatja a 
képzési kontextus egész szövetét. Ily módon a hagyományos iskola tovább növeli a 
különbséget a különböző társadalmi rétegekből érkezett gyerekek között. Az eredeti 
kutatásnak a munkásosztály gyermekeivel kapcsolatban kapott eredményei adaptál-
hatóak a bármilyen okból hasonló társadalmi hátrányt megélőkre is. 

Bernstein elméletét sok kritika érte, főleg leegyszerűsítő jellege miatt, de hatása 
és jelentősége megkérdőjelezhetetlen, ezt támasztják alá a magyar kutatási eredmé-
nyek is. Kérdés az, hogy milyen módon lehet a feltárt társadalmi hátrányokat, az 
esélyegyenlőtlenséget kompenzálni, olyan képzési rendszert és szocializációs védő-
hálót kialakítani, amely nem hagyja elveszni értékeinket. 

A változtatás egy lehetséges útja: 
az Országos Arany János Tehetséggondozó Program  
Négy évvel ezelőtt elindult egy országos kísérlet, az Arany János Tehetséggondozó 
Program, amely a fent említett kutatásokra alapozva, az új szemlélet igényével meg-
próbált kialakítani egy olyan struktúrát, amely jelentős esélyt biztosíthat a hátrányos 
helyzetű, vidéken élő gyerekeknek a kibontakozásra, a társadalmi érvényesülésre, 
szocializációjuk harmonizációjára.8 A program nagy gondot fordít a nyelvi nevelés-
re, tágabb és szűkebb értelemben egyaránt, hiszen az intenzív idegennyelv-tanulástól 
kezdve, az informatikai képzésen át, az anyanyelv-használat fejlesztéséig gazdagító, 
mélyítő, hátránykompenzáló képzés folyik az „Arany János iskolákban”. 

A nyelvi szocializáció szempontjából nagy jelentősége van azoknak a speciális 
tárgyaknak, amelyek reformpedagógiai módszerek segítségével tudnak jelentős 
eredményeket elérni a személyiségfejlesztés terén, ilyen az önismeret, a kommuni-
káció, a tanulásmódszertan és a drámapedagógia. A program eredményessége csak 
hosszú távon mérhető, de a pedagógiai szemléletváltást sürgető élesztő-hatása már 
ma is tapasztalható, főként azokban a nagyvárosi elitgimnáziumokban, ahol megje-
lentek a hátrányos helyzetű, elmaradott térségekből érkezett, rengeteg családi prob-
lémát magukkal hurcoló, de tehetséges gyerekek, akikből a hagyományos módsze-
rekkel, „kidolgozott kóddal” nem lehet előhalászni az igazgyöngyöt. Ahhoz, hogy 
egy gyermekből szocializált felnőtt legyen, elengedhetetlen a beszéd, a nyelv meg-
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tanulása. A nyelv szocializáló ereje vitathatatlan, nyelven gondolkodunk, s a nyelv 
az oktatás-nevelés egyik leghatékonyabb eszköze is.  

Törvényi szabályozási háttérrel, elkülönített költségvetési fedezettel, 4 évvel ez-
előtt létrehozták ezt a programot. Az ország  kiemelkedő eredményekkel rendelkező 
21 gimnáziumában és kollégiumában, felmenő rendszerben elkezdődött a kistelepü-
lésekről érkezett 35-35 gyermek egyedi tanterv szerinti oktatása. A diákok, az Okta-
tási Minisztérium irányításával, a gimnáziumok és a kollégiumok nevelőtestületei 
által közösen kidolgozott, a kerettanterven alapuló helyi tanterv alapján készülnek 
fel az érettségire, valamint az egyetemi, főiskolai felvételire, a továbbtanulásra.9 A 
program speciális elemei – tanulásmódszertan, kommunikáció, önismeret, drámape-
dagógia – az ötéves képzés során valósulnak meg.  

A program 5 éves fejlesztést, tehetséggondozást biztosít a programban résztvevő 
tanuló számára a gimnáziumban és a kollégiumban, melynek célja a magas színvo-
nalú, felsőoktatásra való előkészítés. A programban tanuló diákok a gimnáziumban 
egy osztályba járnak az előkészítő évben, valamint 9-10. osztályban. A kollégium-
ban egy csoportot képeznek. Az önismeret, kommunikáció, tanulásmódszertan, drá-
mapedagógia az öt év folyamán segíti a tanulók személyiségfejlesztését. Előkészítő 
évfolyamon akkreditált képzés folyik a gimnáziumban és a kollégiumban közösen. 
Az öt éves képzés során cél: angol nyelvből „C” típusú középfokú nyelvvizsga leté-
tele, informatikából ECDL bizonyítvány megszerzése, gépjárművezetői engedély 
megszerzése. A tanulók rendszeresen részt vesznek az Országos Arany János Tehet-
séggondozó Program művészeti és sporttalálkozóin, szaktáborain. 

A Program általános céljai: a tudás tekintélyének visszaállítása, az esélyterem-
tés, vagyis a különböző szociális, kulturális, gazdasági háttérrel rendelkező szülők 
gyermekeinek egyenlő esélyeket biztosító oktatási és támogatási rendszer kialakítá-
sa, a tehetséggondozás, valamint az oktatás tartalmának korszerűsítése, minőségének 
fejlesztése.10 A program célja még, hogy esélyt teremtsen a leszakadó térségek fel-
zárkóztatására. Ezen térségek felemelkedésének egyik legfontosabb feltétele a jól 
képzett, kreatív, lakóhelyéért tenni akaró vidéki értelmiség megerősítése. 

 A drámapedagógia esélyei 
A 20. század utolsó harmadában egyfelől világszerte megsokasodtak a kutatások a 
tehetség témakörben, másfelől egyre több fejlesztő program indult az iskolákban.11 
Mostanra az ismereteknek, módszereknek egy olyan bázisa alakult ki, amely biztos 
alapot jelent a magyarországi tehetséggondozó programokhoz. Ezek közé tartozik a 
drámapedagógia is, különös tekintettel arra a szemléleti alapra és módszertani kel-
léktárra, amely az elmúlt évtizedek során, a magyar drámapedagógiai iskola önálló-
sodásának eredményeképpen karakteresedett, és az egész országban ismertté vált a 
magyar Drámapedagógiai Társaság tagságának köszönhetően társadalmi szinten, 
illetve a NAT, valamint a Kerettanterv által döntéshozatali szinteken is. 

A tehetséget leíró teóriákból ma a legáltalánosabban elfogadott a Renzulli-
modell.12 E modell szerint a tehetség összetevői: az átlagon felüli képesség, a feladat 
iránti elkötelezettség és a kreativitás. Egymást metsző karikákkal szemléltetve a 
metszések egy közös halmazt hoznak létre: ez a tehetség. Ez a modell egy szociális 
mezőben helyezi el a tehetséges gyermeket. Ez azt a közeget jelenti, amelyben a 
tanuló él: a család, az iskola és a társak. Az átlag feletti képességek közé tartozik 
például a magas szintű elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi képességek, jó memó-
ria, hatékony információfeldolgozási stratégiák stb. Ezek szerepe természetesen más 
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és más az egyes speciális tehetség-területeken. A speciális képességek adják meg a 
jellegzetességét a tehetségnek. Ezekből sokféle van, a Gardner-féle csoportosítás 
általánosan elfogadott.13  

E szerint hétféle speciális képességcsoport különíthető el: nyelvi, zenei, mate-
matikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális, intraper-
szonális. Ezek a speciális tehetségfejlesztéshez kiindulási alapként szolgálnak. A 
kreativitás is több elemből épül fel: originalitás, flexibilitás, fluencia, problémaérzé-
kenység stb. Ez az összetevő is meghatározó a tehetség funkcionálásában, hiszen a 
tehetségre egyebek között éppen az jellemző, hogy problémahelyzetekben új megol-
dásokat talál, s ez kreatív képességek nélkül elképzelhetetlen. A feladat iránti elköte-
lezettség olyan személyiség-tényezőket foglal magába, amelyek a magas szintű 
teljesítményhez az energiát biztosítják: érdeklődés, versenyszellem, kitartás, emoci-
onális stabilitás stb. 

A képességek bármilyen magas szintre is fejlődnek, e háttértényezők fejlettsége 
nélkül nincs magas szintű teljesítmény. Ezeket a tehetség-összetevőket nem készen 
kapjuk születésünk által, ezek hosszas fejlesztő munka eredményei. Sok tényezőnek 
kell megvalósulnia ahhoz a tehetség fejlesztésének folyamatában, hogy a szunnyadó 
tehetségből teljesítményképes, kibontakozott tehetség alakuljon ki.  

A drámapedagógiai gyakorlattal rendelkező tanár ezt a felelősséget vállalhatja 
fel, hiszen szemléletmódjának alapját jelenti a világot feszültségeiben, megoldandó, 
vagy akár megoldhatatlannak látszó problémák hálózataként való látása és láttatása, 
valamint változatos módszertani kelléktára, amelyek segítségével kezében van a 
hatékony kreativitás-fejlesztés kulcsa. Nem beszélve az érdeklődés, a versenyszel-
lem, a kitartás, az emocionális fejlesztés drámapedagógiai gyakorlatban rejlő lehető-
ségeiről, tehát a feladat iránti elkötelezettség különösen hatékony kibontakoztatási 
módjáról. Mindezek a tényezők együttesen eredményezhetik az átlag feletti képessé-
gek napvilágra kerülését a drámapedagógia által, akár a gondolkodás, akár az anya-
nyelvi képességek, a memória, vagy akár az információ-feldolgozási stratégiák fej-
lesztésének következtében, a személyiség speciális képességeinek kidomborításával 
együtt, a nyelvi, a zenei, a vizuális-téri, a testi-mozgásos vagy a szociális-interper-
szonális területen egyaránt. 

A drámapedagógia által történő tehetséggondozásnak abban rejlik a nagy lehető-
sége, hogy hidat verve a különböző kódokat használó gyerekek és tanárok között 
olyan energiákat tud mozgósítani, amelyek korábban nem tudtak megjelenni és ér-
vényesülni a hagyományos oktatási szerkezetben, és a társadalmi diskurzusban sem. 
Ez a lehetőség adhat különös esélyt a drámapedagógia térnyerésének az Arany János 
Tehetséggondozó Programon keresztül. 

A kommunikációs tréning lehetőségei 
A nyelvi hátrányok leküzdésében és a tehetségek kibontakoztatásában a nyelvfej-
lesztésen keresztül, a fentiek alapján, egyaránt komoly szerepet játszhatnak a kom-
munikációs tréningek.14 A tréningek általános célja a résztvevők kommunikációs 
képességeinek fejlesztése, kommunikációjuk tudatosabbá tétele, melyet a hagyomá-
nyos tréningek is a „poroszos” oktatási formától eltérő módon próbálnak megvalósí-
tani. Ez a tanulási folyamat, a megszokott iskolai keretekhez képest, sokkal intenzí-
vebb együttlétben történik, amelyekhez a plusz energiát a gyakorlatok, az elvégzen-
dő feladatok „újszerűsége”, a játékosság, a csoportszellem nyújtja. A tréningvezető 
szerepköre is meglehetősen sajátos, nem helyezkedik a csoport fölé, nem tölt be 
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oktatói szerepkört, inkább moderátor, a folyamatot tartja kézben, a csoport „állapo-
tához” igazítva határozza meg az éppen következő feladatokat, ismerteti azok szabá-
lyait, de azokba már nem avatkozik bele, nem mond ítéletet. A „munka” közösen 
kialakított célok, elvárások, szabályok keretei között halad, nem pedig „felülről” 
meghatározottan, a tréner itt is inkább csak segíti a résztvevőket az együttes terve-
zésben. A csoport tagjai egyenrangúak, kört alkotva helyezkednek el, senki nem 
kerül perifériára, formailag is zárt egységet képezve, így elvileg mindenki folyama-
tos kapcsolatban lehet egymással. 

Az már nagymértékben a tréner felkészültségén, szakmai tapasztalatán múlik, 
hogy ebből a helyzetből eljusson a csoport egy megfelelő bizalmi szintig, amely 
minden tréning kulcsa, ugyanakkor kellő körültekintéssel kell eljárnia, mert a bizal-
masabb kérdések túl korai feszegetése egyes tagok elzárkózásához, a csoport kudar-
cához is vezethet. Maga a tanulás a folyamatos aktivitáson, cselekvő részvételen 
alapul. A tagok feladatok és helyzetgyakorlatok sorozatában vesznek részt, melyet 
esetmegbeszéléseken keresztül dolgoznak fel, így kristályosodnak ki aztán az isme-
retek. Az egyik leglényegesebb elem az, hogy ezek az ismeretek a résztvevők saját 
cselekvéseiből származnak, így válva az önértékelésen és a visszacsatolásokon ke-
resztül még tudatosabbá, hisz a tanulásnak a leghatékonyabb formája a saját, közvet-
len tapasztalatokra épül. Azért fontos tehát, hogy a csoporttagok felszabadultan 
vegyenek részt a szituációkban, mert ez biztosítja egyrészt, hogy felfedjék valós 
viselkedésmintáikat, lehetőséget biztosítva ezzel, hogy a többi résztvevő elemezhes-
se azt, és valós visszacsatolást nyújthasson, másrészt pedig ő is nyíltabban alkothat 
véleményt a gyakorlatokban. Ezt a kettős célt szolgálják a gyakori játékos feladatok, 
hisz az ember játékos természet, a játéknak szívesen adja át önmagát, könnyebben 
oldódnak fel gátlásai. 

A tréning hatékonyságát növeli, hogy a gyakorlatokban, szituációkban való 
részvételen keresztül erős értelmi, érzelmi hatások érik a csoporttagokat, különösen, 
ha a vezető a helyzetgyakorlatok videofelvételeinek visszajátszását is alkalmazza, és 
ezeken a hatásokon keresztül rögzülnek az élmények, a tapasztalatok az egyénekben. 
A folyamatos, aktív együttlét állandó interakciót „kényszerít” a résztvevőkre, mely 
egyrészt az együttműködési képességet, az emberi viszonyok tudatosabb kezelését 
fejlesztheti, hatékonyabbá teheti a kommunikációs képességet, másrészt kihatással 
lehet a személyes önértékelés, az én-azonosság fejlődésére is, a készségfejlesztő 
gyakorlatok pedig a tudatosabb, rugalmasabb gondolkodást mozdíthatják elő. 

Mindezek megvalósulása függ az egyéni részvételtől, illetve a tréning sikeressé-
gétől. A közös munka, együttlét általában erősíti a csoport tagjai közötti kapcsolato-
kat, kihatással lehet az egyén másokkal szembeni nyitottságára, növekedhet a tole-
rancia, a bizalmi szint, megfelelő gyakorlatokon keresztül konszenzuskeresési stra-
tégiákat ismerhet meg a résztvevő. Visszajelzést kap az emberekkel való 
együttdolgozási képességeinek erősségeiről és gyengeségeiről. Választ kaphat arra, 
hogy mennyire tud hatni az emberekre, mivel tud másokat befolyásolni, mennyire 
van meg benne a szervezési képesség, illetve milyen területen lenne szüksége haté-
konyságának növelésére. Az emberismeret növelésével elkerülhetővé válik az embe-
rek első benyomás alapján való megítélése. 

Az együtt és egyénileg megoldott feladatok, az azokban elért eredmények segí-
tenek a csoport- és egyéni teljesítmény összhangjának felismerésében. A csoportta-
gok megtudhatják, hogy milyennek látják őket általában, mit mondanak róluk a 
többiek, a külvilág, illetve a tréning szituációiban való részvételen keresztül a saját 
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magukról kialakított kép is új dimenziókkal bővülhet. Növekszik tehát saját önisme-
retük, személyes korlátaik és lehetőségeik is tudatosabbá válhatnak. A gyakorlato-
kon keresztül fejlődhet a résztvevők kommunikációs képessége, tudatosabbá válhat a 
verbális és nem verbális kommunikáció különböző formáinak alkalmazása, a hang, a 
tekintet, a mimika, a testtartás különböző tartalmi jelentéseinek felismerési képessé-
ge, ez által mások jobb megértése. 

A tréning segítséget nyújthat a közszereplés különböző technikáinak elsajátítá-
sában is. Az érdekes, sajátos feladatokban, gyakorlatokban elért sikerek, vagy ku-
darcok a megszokott megközelítéstől eltérő megoldási ötletek alkalmazásával ismer-
teti meg a tagokat, rugalmasabb gondolkodásra serkentve őket. Egy jó hangulatú, jól 
kivitelezett tréning a mély benyomások, hatások által tehát összességében nem csak 
az egyén kommunikációs képességeit fejlesztheti, de a résztvevők kölcsönösen ala-
kítva egymást, személyes fejlődésen mehetnek keresztül, önmaguk és képességeik 
megítélésében, gondolkodásmódjukban, társas viszonyaikban, javítva ezzel iskolai, 
vagy épp magánéleti kapcsolataikat. A kommunikációs tréning persze nem csoda-
szer, annak sikeressége sok tényezőtől függ, s persze az egyéni eredmények is na-
gyon eltérőek lehetnek, még egy csoporton belül is. 

Tréning-változatok 
A tréning csoport (T-group) módszer és elnevezés, mint a személyiség és különféle 
képességek hatékony fejlesztési módja, eredetileg Kurt Lewin (1946) nevéhez fűző-
dik.15 A tréning csoportok elméletét és gyakorlatát számos hatás fejlesztette, melyek 
közül a Moreno-féle pszichodrámát, a londoni Tavistock Institute pszichoanalitikus 
szellemi hatását, valamint a humanisztikus pszichológia, az ún. „encounter-
csoportok” tapasztalatait emelik ki leggyakrabban. A tréning-módszer minden válto-
zata a személyes tapasztalat átélésére, a csoportdinamikára és a társadalomtudo-
mányok ismeretrendszerére épül. A tréningek a személyes bevonódás által az attitűd 
valamennyi szintjén (kognitív-, emocionális- és viselkedéses szinten) változásokat 
érnek el. 

A tréning-módszer gyakorlati értékét és népszerűségét az is bizonyítja, hogy az 
Egyesült Államokban a 60-70-es években körülbelül tízmillió ember vett részt vala-
milyen tréningcsoportban. Hazánkban a 80-as évek elejétől alkalmazzák a tréning 
módszerét a gyakorlati szakemberek. 1979-ben az ENSZ Iparfejlesztési Intézete, az 
UNIDO támogatásával 16 tréner-konzultánst képeztek ki Magyarországon. 1986-ban 
alakult meg a hazai trénereket integráló Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasá-
ga, s ennek nevéhez fűződik a Szervezetfejlesztők Világkongresszusának (IODA) 
1997-es megrendezése. 1997-ben jött létre a Tréner Kerekasztal, mely a hazai tré-
ningpiacon vezető szerepet betöltő, üzleti súllyal rendelkező cégek (pl. Concordia, 
Omegaglen, Easy Learning, Eurocontact, IMS, TMA) kulturált együttműködését 
hivatott ellátni. Az utóbbi években több külföldi tréner cég (pl. Hay Management, 
Anderson, Coopers) hozott létre magyarországi divíziót. 

A tréning-módszer alapkoncepciójára építve, ma már számos speciális tematiká-
jú tréning található a hazai tréning piacon is. A számtalan alternatívából csak néhány 
jellemző tréning típust kívánunk felsorolni: kommunikációfejlesztő tréning, konflik-
tuskezelő tréning, sales training, vezetői tréning, empátiafejlesztő encounter tréning, 
csapatépítő tréning, relaxációs tréning, imaginációs tréning, önismeret fejlesztő 
tréning, outdoor-training, stb. Manapság egyre több hazai felsőoktatási intézmény-
ben alkalmazzák a tréningcsoportos képzés valamilyen formáját. Éppígy a nagyvál-
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lalatok döntő többsége, illetve egyre több költségvetési intézmény rendszeresen 
szervez a munkatársai számára tréninget. A nagyvállalatok 73%-ánál a tréningek 
havonta kerülnek lebonyolításra. A cégek maradék 27%-a elegendőnek tartja, ha 
alkalmazottait negyed-, vagy félévente küldi tréningekre. A vállatok 84%-a egy-egy 
tréningre 20-25 főt küld. Azért nem többet, mert a tréningek célja (csapatépítés, 
kapcsolatok kialakulása, empátiafejlesztés) ezt megkívánja, nagyobb létszámú cso-
portban nem lehet elég hatékony. Egy 10-12 fős csoport háromnapos tréningje kö-
rülbelül kétmillió forintba kerül. A cégek 87%-a a 2-3 napos tréninget preferálja, 
amely rendszerint a hét utolsó napjára esik. A cégek fennmaradt 13%-ánál végletek 
jelentkeznek, van olyan cég, ahol 1 napos, míg mások 5-7 napos tréninget szervez-
nek. A legfrissebb adatok szerint a magyarországi cégek kb. nettó 1.549 millió Ft-ot 
költöttek különféle készségfejlesztő tréningekre. A 17 legjelentősebb hazai tréning-
cégnek cégenként 50 millió Ft-nál magasabb éves nettó árbevétele származott a 
tréningekből. 

A Külkereskedelmi Főiskola Kommunikáció Tanszékén működik az ország 
egyik legelismertebb tréning iskolája, mely a Magyar Pszichológiai Társaság, vala-
mint a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága által ajánlott tréner-képzőhely. 
A tréner-képzés szupervíziós szakaszát számos olyan oktató teljesítette, aki később a 
felsőoktatásban, illetve a tréning-piacon kamatoztatta az itt szerzett tapasztalatokat. 

Egy speciális tréning hatásmechanizmusa 
A drámapedagógiai ihletésű kommunikációs tréning néhány alapvető vonásában 
különbözik a többi tréningtől. Ezek a sajátosságok elsősorban a „dráma” kidolgozott 
szakmai hátteréből adódnak, s ezek tudatos alkalmazásával függnek össze. A magyar 
drámapedagógusok egyik legjelesebb teoretikusa, Szauder Erik szerint a dráma 
pedagógiai alkalmazásának legfőbb eleme az egyéni és társadalmi értékek és mű-
veltségi tartalmak vizsgálata a Foucault (1986: 388) által „a gondolat proble-
matizálása” névvel illetett eszköz segítségével.16 Másképpen kifejezve: a dráma 
tudástartalmak és viselkedésmódok kritikus, személyes tudássá emelése egy nyil-
vánvalóan fiktív helyzetben, mely azonban ettől eltekintve minden elemében való-
sághű (Szauder, 2002: 31).17 

Ennek a módszernek a legfőbb vonásai éppen művészetpedagógiai jellegéből 
következnek, hiszen egy művészeti ág, a színház illetve dráma kidolgozott metódu-
saival operálhat. Bár, ahogy Szauder Erik fogalmaz: „A dráma pedagógiai alkalma-
zásakor a helyzet némileg más, hiszen itt (a) a résztvevők a létrejövő folyamatnak 
egyszerre „színészei” és „közönsége” is; (b) a dramatikus történésnek nincs az írott 
drámákhoz hasonló, előre rögzített, a résztvevők szándékától függetlenül létező 
textusa (azaz szövege, cselekménye, viszonyrendszere)... A dramatikus történés 
résztvevői ugyanakkor folyamatos kognitív és szociális aktivitásra vannak „kénysze-
rítve”, hiszen a helyzetek csak abban az esetben jönnek létre, azaz csak akkor válnak 
megélhetővé és ezáltal megérthetővé, ha ők maguk cselekvő módon megidézik azokat. 

A közösen létrehozott helyzetek, történések a szociális és emocionális tartalmak 
mellett természetesen számtalan tárgyi ismeretet is közvetíthetnek. Ezek azonban, a 
„tankönyv-ízű”, elidegenített, dekontextualizált közvetítésmódtól eltérően minden 
esetben kontextuális keretben jelennek meg” (Szauder: 31). Azaz, a hagyományos 
tréningek szituációs gyakorlatain gyakran megtörténő helyzettel ellentétben, „a 
dramatikus keretben zajló szerepjáték egyáltalán nem jelent a valóságtól való elru-
gaszkodást, illetve a felelőtlen „játszadozásnak” sem adhat teret. Épp ellenkezőleg: 
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elkerülhetetlenné teszi a valóság törvényszerűségeinek és a fikció valóságának foly-
tonos korreláltatását, hiszen annak ellenére, hogy a fikció bizonyos tekintetben fel-
bonthatja a valóság kereteit (pl. lineáris időbeliségét vagy térbeli korlátait), belső 
logikájának a valós tapasztalatokhoz kell igazodnia”(Szauder:32). 

Kaposi László, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke és a magyar dráma-
pedagógiai iskola egyik megteremtője, véleménye szerint a tanítási dráma éppen 
abban különbözik a többi dramatikus eljárástól, hogy a megteremtett szituációk 
meghatározó elemeit (tér, idő, szereplők, viszonyok stb.) tudatosan szabályozza 
pedagógiai céljai érdekében. Ellentétben az általában lazább szerkezetű, ezért hatá-
sait tekintve esetlegesebb és ellenőrizhetetlenebb, dramatikus játékokkal, „szituációs 
gyakorlatokkal”, illetve a színházzal, ahol mindezek az elemek sokkal kötöttebbek, 
így pedagógiai alkalmazásuk jóval nehezebb is.  

Mindezekből következik a drámapedagógiai ihletésű kommunikációs tréning ha-
tékonyságának kulcsa: a hagyományos tréningek gyakorlatiasságából eredő oktatási 
előnyökön kívül a dráma belső törvényszerűségeinek felhasználása segítségével, 
azok tudatos mobilizálásával és irányításával a művészi élményen keresztül juttat 
tanulási tapasztalathoz, és mindezt ellenőrizhető, védett kontextusban teszi. Ily mó-
don nem szolgáltatja ki a résztvevőt a „játszadozás” kétes élményének, illetve a 
felkínált „nyitottsággal” – optimális esetben – nem él vissza az ellenőrizetlenül 
hagyott szituációk következtében. 

Drámatanár a tréningen 
Az alábbiakban azt szeretném szemléltetni néhány gyakorlati példán keresztül, ho-
gyan gondolkodik egy drámatanár, ha kommunikációs tréninget tart. 

1.) A „belépő” – A különböző „helyzetekből” érkezett résztvevők motiválása, a 
tréningvezető bemutatkozása és „hangulatteremtése”. Néha elég egy kis „fogadó” 
zene, ahogy jönnek be a terembe a résztvevők, vagy néhány szó, ami azonnal jelzi 
nekik, hogy itt most valami „különös” fog történni, ami egy kicsit titokzatos, izgal-
mas, de nem rémisztő. Ezt leginkább a tanár bizalmat sugárzó, közvetlen, nyugodt, 
de dinamikus stílusa tudja biztosítani. Nagyon fontos a térrendezés! Akár az érke-
zőkkel együtt is kialakíthatjuk a terem rendjét(!), világosan tudatosítva, hogy miért 
tesszük. Legjobb a kör-forma, mert ez rend-élményt ad, és eleve nyitottságra sarkall, 
illetve némileg kényszerít, de ezt is hamar tisztázhatjuk, és ígéretes lehetőségként 
fogadtathatjuk el, hiszen itt nem kell pl. jegyzetelni, láthatjuk egymás arcát, és nem 
vagyunk egymásnak alá-fölé rendelve. Igen, a tanár egyenrangú fél! Ez nem gyen-
gébb státusz számára, csak nehezebb, mert egyszerre többfelé kell figyelnie: a többi-
ekre, önmagára és a tréningterv megvalósítására.  

2.) Céltisztázás – A kommunikáció modellezési lehetőségeinek bemutatása. Ér-
demes folytatni a korábban kialakított hangulatban a tréninget: az oldottság és a 
rendezettség jó kombinációjával operálva. A körben ülő hallgatóknak világossá kell 
tenni a célokat, mint például a kommunikációs készségek fejlesztése, a csoport ösz-
szekovácsolása, a rejtett dinamikák feltárása stb. A „játékról” mint eszközről is 
ejthetünk pár szót, tisztázva, hogy nem játszadozásról van szó, de a játék örömét, 
izgalmát mégis ígérhetjük, mert ez, akárhány évesek is vagyunk, alapigényünk. 

3.) „Szerződés” – A tréningmunka „laboratórium-jellegének” tisztázása. Ez egy 
olyan „tudományos kutatás”, amelyben mi vagyunk a megfigyelők, a „kutatók” és a 
„megfigyeltek” is. Védett körülmények között a gyakorlatban próbálhatjuk ki ma-
gunkat. Egyik gyakorlat sem kötelező. Fel kell hívjuk a figyelmet arra, hogy ez 
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ugyan nem „pszicho-tréning”, nem fogunk egymás lelkében „vájkálni”, de csak 
akkor lehet gyümölcsöző számunkra, ha minél több energiát fektetünk bele, minél 
többet adunk magunkból, ugyanakkor figyelnünk kell a többiekre, hogy senkit ne 
sértsünk meg és a kapott információkkal ne éljünk vissza. 

4.) Játéksor (Koncentrációs és bizalomjátékok) – Célja a lélektani bemelegítés, a 
későbbi munkaformákhoz elengedhetetlen ismerkedés, feszültségoldás. A „drámás” 
alapjátékok kiváló lehetőségeket kínálnak nekünk ahhoz, hogy megteremtsük a 
kívánt feszültségállapotot és az oldott, vidám hangulatot egyszerre. Ennek egy lehet-
séges menete a következő lehet:  

a.) Körkérdések: Az első megszólalás legyen egyszerű, de érdekes is. Azt kérjük 
mindenkitől, hogy mondja ki a teljes nevét. Jelezze korábbi „tréninges” tapasztalatát 
„szénával vagy szalmával”. (Nem árt, ha tudjuk, milyenek az előítéletek, hiszen ma 
Magyarországon nagyon vegyes a kép ez ügyben, és az se rossz, ha jelezzük az 
önértékelő attitűdöt.) Mondjon egy „álmot” a jövőjéről! (Például én mindig is sár-
kányrepülő akartam lenni, vagy éppen jó nagypapa. Jobb ez, mintha adatszerűen 
kezdenének el magukról beszélni. Erre ráérünk később is, ezzel a feladattal ugyan-
akkor jelezzük, hogy szeretnénk a kreativitásukat működtetni.) 

b.) Névkör: A nevek gyors memorizálása az ismétléses gyakorlat segítségével az 
egyik leghasznosabb játék a tréning során. Mindenki csodálkozva tapasztalja, hogy 
akár húsz nevet is meg tud jegyezni rövid idő alatt. (Hívjuk fel a figyelmet az arcok 
és a nevek közötti kapcsolatra. Így sokkal könnyebben megy!) 

c.) Jelzős nevek: Olyan jelzőkkel kérjük a neveket, amelyek illenek a gazdájuk-
ra, lehetnek alliterálók is. Új személyiségek születnek ilyenkor. Hosszú távon is 
szívesen emlegetjük ezeket a neveket, ha jól sikerül a tréning, mint pl.: Fittipaldi 
Zsolt, Cavinton János, Titokzatos Éva vagy éppen InTeam Szabolcs. 

d.) Párosok: A jelzős nevek már jól párosíthatók a hasonlóságok vagy az ellenté-
tek alapján. A párokkal már kimondott kommunikációs alapjátékok gyakorolhatók. 
A „tükrösök” közben beszélhetünk az „első benyomás” jelentőségétől kezdve, a 
„teststilizáción” át, a „hatalmi harcokig” sok mindenről, amelyek később összetet-
tebb gyakorlatokban még elő fognak jönni a tréning során. A „szoborjáték” kapcsán 
szólhatunk a kreativitás és az empátia szerepéről a kommunikációban. (“Mit látunk 
bele a társunkba?”) A bizalomjátékok megint csak az alapokat erősítik. 

e.) „Pacsi”: Az első kör legjobb zárása. Az egész csoport a terem sarkában gyü-
lekezik (már együtt van a csapat!), és egyenként, csukott szemmel jönnek az irányí-
tóhoz, aki biztosítja őket a biztonságról, hogy pacsit adjanak neki. (Észrevétlen 
lehetőség, hogy kézfogásunkkal erősítsük meg szerződésünket!) 

5.) Megnyilvánulásaink – Montágh Imre „útravalói” alapján. Le lehet lassítani, 
és végig lehet elemezni teljes kommunikációs bázisunkat. Ez komikus és tanulságos 
játék. A megjelenés stílusértékeitől kezdve (testtartások – öltözködés), a mozgás 
jelentésein át (ülés, állás, járás), a megnyilatkozásig (gesztusok, tekintet, mimika) és 
végül a beszédig jutunk el (az artikulációtól a retorikáig). 

6.) Meghatározottságaink – A külső körülményektől kezdve eljuthatunk a gene-
tikus és a szokások általi meghatározottságaink megbeszéléséig. Rövid, egyéni be-
számolókat is meghallgathatunk „determinációinkról”. Majd következhet egy kis 
„vérmérséklet-játék”: A terem átlója mentén kijelöljük a klasszikus vérmérséklettí-
pusok helyeit (szangvinikus, kolerikus, melankolikus, flegmatikus), és elkezdünk 
élethelyzeteket felidézni, rövid történeteket mesélni, s azt kérjük, hogy a játszók 
keressék meg a lehetséges reagálásuknak megfelelő helyüket a térbeli koordináta-
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tengelyen. Hangokkal, színekkel koncertet illetve vizuális térképet készíthetünk 
csoportunk vérmérséklet-összetételéről. Végül kitöltünk egy vérmérséklet-tesztet, 
amelyből elég pontosan visszaellenőrizhetjük döntéseink helyességét, saját, jellemző 
vérmérsékleti „skatulyánkat”, amely újra és újra megnyilvánul kommunikációs hely-
zeteinkben. (A kommunikációs készségfejlesztést nyilvánvaló módon kapcsolhatjuk 
össze személyiségfejlesztésünk igényének felerősítésével.) 

7.) A kommunikációs helyzet – Mielőtt összetettebb dramatikus formációkba 
kezdenénk, érdemes végigelemezni és rögzíteni a szituáció meghatározó szempont-
jait. A drámának ezek az alappillérei nemcsak a drámaóra-vezetésnek a nélkülözhe-
tetlen elemei, hanem a „tér-időbe” vetett személyiség viszonyrendszerének az alap-
modelljét is kirajzolják, így univerzálisan használhatóak. Érdemes végigfutni rajtuk: 
tér (“nagytér” – „kistér”), idő (“nagyidő – „kisidő”), szereplők, viszonyaik, az előz-
mények (mi történt eddig?), a lehetséges következmények (mit akarnak, mik a vá-
gyaik, céljaik?), és mi „van”? (mi történik? mit tesznek? mit mondanak? mit gon-
dolnak, éreznek?). Ezeket érdemes rögzíteni a táblára, hogy a későbbiekben „man-
kót” jelenthessenek a helyzetek pontosításakor, a munkánk kontrollálásában. 

9.) A szituációtól a „drámáig” – Az egyszerű szituációs gyakorlatoktól kezdve, 
ahol csak néhány szempontot fixálunk, és így adunk rögtönzéses játéklehetőséget 
kiscsoportos munkaformában, a fixált jeleneteken keresztül, ahol a szereplőktől 
kezdve a szövegig minden rögzített lehet, eljuthatunk a komplex drámáig, amelyet a 
tréningbe ágyazottan játszhatunk a résztvevőkkel a szándékainknak megfelelő „fó-
kuszokkal”. (Ez mindig kiegészítendő kérdés kell legyen, hasonló szerepe van, mint 
a tudományos kutatásban a hipotézisnek: ennek a szempontnak kell irányítania az 
adott munkát.) Kommunikációs szempontból különös jelentősége van a dráma ref-
lektív jellegének, az újrajátszási lehetőségeknek, az egyeztetéseknek, a „fórumszín-
házas” formáknak. A drámaóra így a tréning tetőpontja lesz. Az élményszerűség 
indirekt tanulási folyamata hosszú távú ismeretek rögzítését teszi lehetővé. 

10.) Életút-játék – Jó befejező gyakorlat lehet a következő fantáziajáték archeti-
pikus szimbólumokkal. Szavakat mondunk egyenként, s mindenkinek az a feladata, 
hogy összefüggő szöveget alkosson ezeknek a szavaknak a felhasználásával úgy, 
hogy ő maga szerepeljen a történetben egyes szám első személyben, jelen időben. A 
szavakat lehet variálni, újakat lehet kitalálni, a sorrendjükön lehet változtatni, s 
olyan gyorsan kell diktálni őket, ahogy a társaság fantáziája elbírja. Egy lehetséges 
sorozat: út (az életút képe – lehet rögös, lehet sima stb.), erdő (az élet „sűrűje” – 
van, akinek tavaszi; van, akinek bozótos; s van, akinek nyári ligetes), kulcs (a tit-
kunk nyitja – van, akinek biztonsági; van, akinek nehezen csikorduló ósdi, rozsdás), 
kert (az örömök kertje – lehet szép, virágos; s lehet elhanyagolt), tó (a szerelem tava 
– van olyan, aki beleveti magát; van, akinek kiszáradt), ház (a család – valaki elke-
rüli, valaki betér) stb. 

11.) Értékelés – A körbeülős forma visszatér. A tapasztalatok megbeszélése, a 
problémák feltárása, a „szálak elvarrása”, a fejlesztési célok egybevetése a megvaló-
sulással ilyenkor történhet oda-vissza alapon (a tréningvezető és a résztvevők is 
értékelnek). Értékelő teszt kitöltése. Ezt név nélkül kérjük a résztvevőktől. Egyéni 
módon állíthatjuk össze a kérdéseit, rákérdezve a helyszíntől kezdve, a tréner szemé-
lyén át a tréning hasznosságáig. Fontos visszajelzéseket kaphatunk így is. 

12.) Ajándék – Kinek-kinek a jelzős nevét, vagy amit a tréning során megszok-
tunk, felírjuk egy-egy lapra, majd mindenki ráírhat név nélkül egy-egy kis üzenetet 
az illetőnek a következő mondatkezdésekkel: „Azt szeretem benned, hogy…” illetve 
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„Azon kéne változtatnod, hogy…” Ezek a lapok mindenkinek a személyes útravalói. 
Nem olvassuk fel őket. 

A katarzis forrása 
A fenti vázlat csak néhány ötlet egy kommunikációs tréning tervéből, szabadon 
variálható elemekkel. A legjobb tréningek azonban spontán alakulnak a jelenlévők 
adottságainak, összetételének és hangulatának megfelelően, a tanár empátiájától is 
függően. A legalaposabb tervezés sem lehet elég jó, ha nem áll készen rögtönzőké-
pességünk. S így minden tréning más, ahogy két drámaóra sem egyforma. Ettől és a 
mindig új emberi kapcsolatteremtés lehetőségétől izgalmas és katarzisesélyű egy-
egy kommunikációs tréning. 

Ha ezeken a tréningeken tudatosan használjuk a fent említett drámapedagógiai 
módszereket, kiaknázva az elemzett pedagógiai előnyöket, építve a „dráma” szakmai 
védőbástyáira, igen hatékony kommunikációfejlesztésig juthatunk el. Ezt igazolják 
az Arany János Tehetséggondozó Program osztályaiban folyó kutatások is. Ily mó-
don igazolhatónak tűnik az állítás, miszerint a különböző okokra visszavezethető, 
például szociális problémák okozta kommunikációs hátrányok kompenzálásában 
fontos szerepet játszhatnak a drámapedagógiai ihletésű kommunikációs tréningek. 

Ez valóban társadalmi érdek, ezért szükség van ezen a területen is a valódi re-
formpedagógiai szemléletváltásra. Nincs időnk halogatni ezt a kérdést: a globalizá-
ció korában Magyarország akkor lehet életképes és versenyképes, ha valóban megta-
láljuk azokat az adekvát, tudományos megalapozottságú, alternatív megoldásokat, 
amelyek mozgósítani tudják az akadályozott vagy rejtett tudástőkét, s így sikerülhet 
egy „tudati forradalmat”, a gondolkodás „rendszerváltását” végrehajtani a pedagógi-
ai és a tudományos gyakorlatban is. 
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