
A DRAMAPEDAGOG IA THZANKBAN

DEBRECZENITIBOR

Nevezt6k s nevezik dr{maJdtdknak, drametlz{16

Jdt6knak, dramatikus Jdtdknak, kreatfv Jdtdknak,
alkot6 dramaturglfnak, a most k6sziilci rendeletterve-
zet is drima jitill<rezetS k6pz6srril tesz emlit6st. Mind-
egyik meghat6rozisb6l kiolvashat6ak bizorryos igazsfr-
gok, hiszen a dr6mapedag6gia val6ban a j6t6kr a alapoz6-
dik, mint az emberi tev6kenys6g drdmteli megnyilvdnu-
lis6ra, azlin a drim6ra, mint cselekv6sre, amelynek fo-
lyamatiiban ismerik meg a t6rgyi, a ktilsri 6s a belsci vil6g.
A kreativ, alkot6 szavak is hely6nval6ak, mivel a m6dszer
segits6g6vel kibomlanak a kreativ k6pess6gek is, s irj fel-
ismer6sek meg6lcij6v6 v6lhat a r6sztvevci. A dramatizill6,
dramatikus kifejez6sekugyancsak j6l utalnak a m6dszer
meghaLilroz6jelleg6re, a dr6mapedagfigia ugyanis 6pit a
konfl iktusokat felold6 szerepj6t6kra, a dramatiz6l6sra.

Am egyik meghatiirozdsban sincs utalds arra, hogy
ezzel a m6dszerrel nevel6si feladatokat oldanak meq a
pedag6gusok.

MIT VARHATUNK A M6DSZERTOL?
A dr6mapedag6gia olyan szem6lyis6gre figyelci (re-

form) pedag6giai metodika, amelynek c6lja, hogy alkal-
mazilsival csoportos tev6kenys6gben (osztily, k6r, ko-
z6ss6g) cselekv6s (dri{ma) azaz r6su6tel folyamat6ban
f edezzilkf el ar6sztvev6k a koriilottiik levci trirgyi vil6got
(6r z6kel6s), 6n<in belsci vil6 guka t (6nk6p-kialakitis), a
szoci6lis vil6got, s abban h elyezz'6.k el magukat, l6tesitse-
nek kapcsolatot vele (kommunik6ci6), mor6lis 6rz6keny-
s6gre, 6rzelmi stabilitdsra, kreativ gondolkod6sra tegye-
nek szert, s mindezt az|rt,hogy iinmagukat j6l ismerci, a
vil6gra nyitott, harm6nikus r6s alkot6 szem6lyis6gek, pol-
giiri tiirsadalmi koriilm6nyek koz6tt 6lni tud6 polg6rok
v6ljanak belciliik.

MIK A SAJATOSSAGA]?
A drdmapedag6gia a XX. szizadi szem6lyis6gkdz-

pontf reformpedag6girik egyike. Nevel6si c6lkitiiz6s6-
ben nemigen kiiltinbozik a tobbiektcjl flMaldorf, Freinet,
Rogers). M6dszerbeli kiilonbs6gekvannak. Mi hf t a saj6-
toss6ga a dr6mapedag6gia m6dszer6nek'!

A j6t€k szemdtyisdgfejlesztd hat6sa
A dr6mapedag6gia, ahogy a dri4maj6t6k kifejez6s is mu-
tatja, tev6kenys6g6t a jitlkr�a alapozza, pontosabban a
j6t6knak a pszichol6gia 6ital is igazolt szem6lyis6gfej-
lesztdmozzanataira.
Figyelembe veszi mindazokat a meg6llapit6sokat, ami-
ket a tudom6ny az ember j 6t6k6v al kapcsolatban felderi-
tett, nevezetesen, hogy mely 6letszakaszban mif6le a jd-
16k jellegzetess6ge (ut6nz 6j6tek, f antiziaj6t6k, szerep-
j6t6k, szabr{lyj6t6k stb.). A jrit6k eg6sz6n beliil a dr6ma-
pedag6gia szim|ra a dr6maj6t6k, azaz a dramatikus
vagy dramatiz6l6 j6ftk a legfontosabb, m6gpedig annak
az a v ar i6ci6ja, amely az" impr ov iz6ci6ra 6piil. A dr6ma-
pedag6gus akkor is a szitu6ci6s, szerepszerii j6t6kokra
t6rekszik, ha kbnkr6t c6lja a kommunik6ci6s k6szs6g fej-
leszt6se. Ebben az esetben is szerepbe bfjtatja a gyere-
ket, m6gpedig val6s vagy elk6pzelt szitu6ci6ba. De ezt te-

szi abban az esetben is. ha tdrsadalmi beilleszked6s lehe-
tris6gcit 6s probl6m6it tiizi osztilyf6n<iki 6r6j6nak prog-
ramjdba, (pld. a gyermek helye csaliidban, oszt6lyban,
bandilban, t6ren stb.).

Csoport-tevdkenysdgre 6piil
A dr6mapedag6gia m6dszer6nek m6sik saj6toss6ga,

hogy a nevelcii munka mindig csoportban zajlik, azazko-
zdss6gi jellegii 6s c6lzatfi. Hogya kozoss6gbenzajl6 peda-
g6giai munka eredm6nyes legyen, ki kell alakulnia a cso-
porton beliili barfti l6gkornek, amely aztdn lehetcjv6 te-
szi, hogy ciszint6n 6s elm6lyiilten,,improviz6ljanak". En-
nek 6rdek6ben a pedag6gus a gyermek 6nk6p6nek kiala-
kit6s6ra t6rekszik, azempdtia 6s a tolerancia fejleszt6s6-
re. A pedag6gus nem egy6nileg foglalkozik a tanitv6nya-
ival 6s nem terilpikus c6llal, hacsak nem ez a feladata egy
gy6gypedag6giai osztiilyban. A drdmapedag6gia az onis-
mereti 6s az 6rzelmi kultfret fejlesztci j6t6kokat 6pp rigy
dramat i zill ja, szi tuici6ba il leszti, m int a szocializilci6s
gyakorlatokat.

FelszabadftJa a kreatfv energi6kat
A drdmapedag6gia dramatikus mfidszereivel igyek-

szik felszabaditani a kreativ gondolkodd st - 6pit az agy,
szellem asszoci6ci6s, adaptiici6s, anal6gisrlg k6szs6g6re,
serkent az invenci6ra,biztat a k6telked6sre, az ellent-
mond6sra - mindezt az6rt,hogy a tanulot eljuttassa a
felismer6s <irtim6hez, az egylni diint6s szabads6gdhoz,
esetleg a felfedez6shez.

SZEREPE A Z ISKOLAI GYAKORLATBAN
A drS.mapedag6giiit az eur6pai 6s ahazai nevel6-ok-

tat6 munki{ban az alibbi megfontolilsb6l alkalmazzfk.
llaKizir6lagnevellsi sz6nd6kb6l az 6vodilban, az is-

kolai oszti{lyokban zajl6 nevel6ssel kapcsolatos felada-
tok elli{t6siira. Irhatjuk igy is, hogy a szem6lyis6gkultirra
oszt6lyszintre lebontott konkr6t programjainak megva-
l6sit6s6ra. (A drilmapedag6gus birmit tanit 6s b6rhol ta-
nit, ezzel a m6dszerrel dolgozik, a m6dszer nfla m6.r
szeml6let is. Vannak, ahol kiildn j6t6k6r6kat is tantervbe
iktatnak, de a legi{ltal6nosabb, hogy oszt6lyfcinoki 616-
kon alkalmazzikkizir 6lagmint nevel6si m6dszert.)

l/b Vannak iskol6k, frik6ppen kis6rletezd iskol6k,
ahol a drdmapedag6gi6t konfliktusok, probl6m6k osz-
tillyszintii megold6silhoz hivj6k segits6giil. (Magatart6s-
beli, erk6lcsi, kommunik6ci6s probl6m6l<hoz). (A dr6-
mapedag6gi6nak ez a legf ltal6nosabb funkci6ja a Skan-
diniiv orsz6gokban.)

2/a A drimapdag6gi6t az oktatds hatEkonyabbd t6-
tele 6rdek6ben az6ltal6nos iskola als6 tagozat6ban 6s fel-
sci tagozatban szakt6rgyi 6r6kon alkalmazz|k Nyomai
ott taliilhat6ak a Zsolnai J6zsef 6ltal megalkotott szak-
mai programban, az anyanyelvi kommunik6ci6s kultfra
fejleszt6s6ben, 6s a mtiv6szeti ilgak kultirr6jiinak fejlesz-
t6s6ben. De ott van a B6nr6ti ZolIin nev6vel f6mjelzett
NYKIT programban is. Legal6bb is ezt gondolhatjuk, ha
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olvassuk Kommunik6ci6besz6dben 6s irisban (7'-8. osz-
tily) vagy az Irodalom 5.-8. osztelyban cimii fejezeteket'
azok c6lj6t 6s kovetelm6nyeit.
Megjegyezztik, hogy e m6dszerrel a tanit6si 6r6t val6ban
eredm6nyesebbe lehet tenni, de csak akkor, ha a pedag6-
gus a tanul6ra gyakorolt 6rzelmi nevelcii hat6sban m6ri
az eredm6nyess6get. A dr6matandr ugyanis b6rmif6le
szakmai anyag tanit6sa sor6n irgy teszi fel a k6rd6st, mi-
vel gazdagodik a szem6lyis6ge? A drilmapedag6giai
m6dszernek teh6t a tanitiisi 6ri4n is - elsdsorban - ne-
vel6si feladata van.

?b M6s a helyzet,ha a drirmapedag6gi6t drimatago-
zatos int6zm6nyben vagy osztelyokban alkalmazz6k. ltt
az oktatisi c6l miikodteti a m6dszert.

3. Vannak olyan int6zm6nyek, ahol ter6pikus c6lzat-
tal mrikodtetik e m6dszert. Szocidlisan h6tr6nyos hely-
zetii csoportokban, fejlesztci oszt6lyokban vagy gy6gy-
pedag6giai oszt6lyokban. A metakommunik6ci6s 6s a j6-

t6kos motiv6ltsig teszi erre alkalmassi4 a drilmapedag6-
gi6t.

4. Adrimapedag6gia mint a szinjitsz6st segitti m6d-
szer terjedt el a 70-es 6vekben az orsz6gban.Ez6rtgon-
doljik sokan, hogy a driimapedag6gia ill. a dr6maj6t6k
azonos a szinj6t6kkal.
Az igazsi4g annyi, hogy ez a szem6lyis6gk<izpontf , impro-
vizici6s technik6ju gyakorlat segiti a j6t6kost a pr6b6k
folyamatiban, hogy onmag6t 6lje meg, a szinj6t6kban

Figyelembe veendd pedagdgiai c€lok

- Akdzdss6gekben zajl6 drilmapedag6giai munka az-
zalkezdldlk, hogy avezet6 tdrekszik az 6rzelmi biz-
tonsig megteremt6s6re, ennek nyom6n az elm6lyii-
l6s 6s az cjszintes6g k6szs6g6nek6s 6llapotinakel6r6-
s6re.

- Azfirzlkel6gyakorlatok r6v6n virhat6 a kiilsci vil6g
6rnyaltabb 6szlel6se, valamint fj or<imforr6sok fel-
fedez6se.

- Az iinismeret gazdagod6s6val sz6mitani lehet arra,
hogy 6letkor 6s k6pess6ge szerint ki-ki k6pess6 v6lik
meghat6rozni, hol ill a vil6gban, t6rben, id6ben 6s
szoci6lishelyzet6ben. K6pess6 v6lik arra is, hogy on-
n6n biztonsiga 6rdek6ben felismerje saj6t 6rt6keit.

- M6sok megismer6se egybe kapcsol6dik a figyel6s-
sel, az emp6tia 6s tolerancia fejlcid6s6vel. Ennek k6-
vetkezt6ben elvrirhat6, a koz6ss6gil6tez6sben a mel-
l6rendel6ses viszony lesz a term6szetes, valamint a
m6sik szem6lyis6g6nek 6s n6zet6nek tisztelete.

misk6nt term6szetesebben legyen jelen. A dr6mapeda-
969ia k6zvetve tehAt segit a z esztetikai 6rt6k l6trehoz6s6-
ban. Am, haazeszt6tikai 6rt6k nem sziiletikmeg a szin-
j6t6kban, a pedag6giai hasznoss6g akkor is jelen van.

IRANYZATOK
A dr6mapedag6gia 60 6ve l6trehozta a m6dszer

irfnyzat meghat6roz6 vonulatait is. K6t markilns t6rek-
v6s liltszik kiirvonalazhat6nak,azegyik a P. Slade nev6-
vel f6mjelzett pedag6giai-pszichol6giai fogantatisit, a
szin j6tsz6st sem elhanyagol6 m6dszer. A hazai gyakorlat
ezt a t6rekv6st adaptillta.

A m6sik vonulat D. Heathcote nev6hez fiiz<idik.6 6s
k<ivetcii els6sorban oktat6si mfiszernek tekintik a dr6-
mapedag6gi6t. Komplex tananyagot dolgomak fel fgy,
hogy a tanul6k is szak6rtcii szerepbe bfjnak a tan6rral
egyetemben, s igy inspir6l6dnak arra, hogy aktivr6sztve-
vrik6nt - mint ir6k, kutat6k, rajzol6k, ki6llit6srendezcik
stb. - vegyenek r6szt az adott anyag felt6r6s6ban, meg-
6l6s6ben stb. Ezt a m6dszert is alkalmazzirk Magyaror-
sz6gon, scit alkalmazt6k rigy is, hogy nem tudtik, hogy ez
Angliriban D. Heathcote n ev€hez fijz'&ik

A m6dszerek kozcitt sok az 6tjrir6s. A nyitott pedag6-
gus pedag6giai cdljaihoz, alkot6i szind0kfrhoz 6s persze
egy6n is6g6he z. igazitja, 6nmagiihoz f orm6lja a m6dsze-
reket.

AMagyar Drdmapedag69iaiTdrsasdg felkdrdsdrekdszitette el e soroktr6iaaf en-
ti kdpzds programjdt, technikdjtit 6s vizsgakdvetelmdnydt... Az anyag ndmi dtdol-
goztis utdn aMinisztdriumbakeriilt,ahol -sz6beli inf ormdci6k szerint-azt meg-
el1gedissel ntagtdztdk. Ez azt jelenti, hogy mihely a rendelet megjelenik, e proS-
ram atapjdn tijrtdnik a kdt dves kdpzds ds a vizsgtiZtis. Azok szdmdra, akik a vitdn
nemvettekr€szt s azanyagot mdg nem ismerik, izelitfiill ds tdjdkoztatdsul kdzliink
k<it rdszletet.

A kommunik6ci6s 6s m6s metakommunik6ci6s gya-
korlatok eredm6nyek6nt rem6lni lehet, hogy term6-
szetess6 vi4lik a kapcsolatteremt6s, egym6s kozt, a
nemek ktizt 6s a gener6ci6k k6zt, mik6nt azt is, hog;r
magabiztosabb lesz a megjelen6s 6s a viselked6s.

Szimolni kell azzal, hogy az id6ben 6s t6rben maga-
biztosabban jelenl6vci tanitv6ny artikul6ltabban be-
sz6l 6s pontosabban fogalmaz.

Onmaguk 6s m6sok probl6m6inak felvet6d6sekor
segits6gre sietnek a dr6mapedag6giai gyakorlatok,
rem6lni lehet teh6t, hogy akonfliktushelyzetek is si-
keresebben old6dnak meg.

A realit6sokat is figyelembe vevd ddnt6si k6pess6g a
gyakorlatok sor6n javulhat.
A demokratikus berendezked6sii tilrsadalom 6ltal is
6rt6kelendci k6pess6gek keriilnek a lista 6l6rel az
asszociici6s k6szs6g, a k6telked6s k6pess6ge 6s az
on6l16 gondolkod6s6.
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- A fantdzia 6s azonosul6 k6szs6g miik6d6se alapja a
kreativit6snak. A kreativ cselekv6s egr6ni 6s kdzcis-
s6gi technik6inak gyarapodisa s az abb6l fakad6
6rom redlis pedag6giai c 6116' v 6iik.

- Aparlament6ris j6t6kform6kadr6maj6t6kokt6sz6t
k6pe.zik, alkalmaz6suk nyomdn vdrhat6 a szoci6lis
eredetii iskolai 6s csalddi fesziilts6gek kezelni tud6-
sa is.

- A dr6majit6kok koncentrici6s gyakorlatai 6s sza-
b6ly jitlkai k6s zs6gg6 nem esi t ik a f egyelmezet t
munk6t.

- A hum6n tantdrgyak tanit6si gyakorlatdban a m6d-
szer a ,,van hozz6 koz6m 6lm6nyt" adja, valamint
fejleszti a tanul6 eszt6tikai 6rz6kenys6g6t. Ez ut6b-
bi pedag6giai c6lnak tekintendci.

- A korrekci6s foglalkozisokon megfogalmaz6dnak
mindazok a pedag6giai c6lkittiz6sek, amelyeket a
szem6lyis6g fejlcid6s6vel kapcsolatban a kor6bbiak
sor6n emlitetttnk.

- A szinjdt6k megalkotds{hoz is a dr6maj6t6kon 6t
viszazilt. A pedag6giai c6l nem lehet mis, mint az,
hogr itt 6s most kinek-kinek 6nmag6t kell adnia' mi-
k6nt irtuk; elm6lyiilten 6s 6szint6n.

Drfma6ravezetds

E tantfrgy c6lJa, hogy a dr6maj6tdk metodika 616-
kon tanult szeml€letet, m6dszereket, gyakorlatokat
a tanul6k alkalmazni tudi6k a neYel6si 6s oktatrlsi fel-
adatok megold6s6ra. A rendelkez6sre 6116 idcikeretben a
hallgat6knak maguknak kell tanitaniok, maguknak ve-
zetni6rat.Etant6rgy keret6n beliil tudatosulnak az al6b-
bi tudnival6k:
- Amegfelelci j6t6kokat a megval6sitand6 pedag6giai

c6l 6rdek6ben kell kivilasztani 6s egybefiizni.
- A gyermekek 6letkora mindenk6ppen meghat6roz6

a nevel6siprogram kialakit6sakor6ppfigy, mint a j6-

t6kok kivilogat6sakor. A fejlcid6sl6lektan tapasz-
talatai n6lkiilozhetetlenek.

- Adrima 6ra-6pitkez€sa fokozatossdgelv6re 6piil.A
nagycsoportos gyakorlatokt6l jutunk el az egy6niig,
az ismerkedci j6tdkt6l a verb6lis kommunikdci6ig, a
metakommunik6ci6t6l a szoveges riigtonz6sig.

- A gyermekek sz6m6ra nyugodt, kritikamentes 169-
kdrt kell biztositani. Az.elemzfls sor6n sem azt kell
sz6v6 tenni, ki mit hogyan j6tszott el, hanem mit 6r-
zett, miregondolt j6t6k kdzben, mit fedezett fel ma-
ginak stb.

- Mindenekel6tt6salapvetden az6rzelmibiztons6got
kell megteremteni, hogy a gyerek zavartalanul alkot-
hassa meg onmag6t 6s vil6g6t a foglalkoz6sokon. Az
improviz6ci6 az alap ja a dr6ma j 6t6knak, pontosab-
ban az improviz6ci6s cselekv6sben val6 jelenl6t.

- AjAtekt6rkdralakf.
- A pedag6gus nem katedra-tan6r, hanem els6 az

egrenlcik kdzdtt.

R6sdetezve:
- Tudjanak ismerked6 j6t6kot vezetni, term6szetes

csoportokat kialakitani.

Mes6ljen a hallgat6, tiirt6netet mondjon, hogy azt a
gyerek a maga belsci k6pernycij6n l6ssa, a l6tv6nyt
mozg6ss6, cselekv6ss6 form6lja. A bels<i azonosulist
megteremtve k6pes legren pihentet6, lazit6, f eszitf
6s koncentr6ci6s gyakorlatokat inspir6lni.
A jitsz6k kiizt jdt6kosk6nt is jelen legyen, 6rz6kelve,
mikor van sziiks6g metakommunik6ci6s, s mikor
verb6lis dics6retre.
Tudjon a jelolt olyan l6gkiirt teremteni, melyben a
gyermck, kamasz, ifjri, felncitt biztonsilgban 6rzi ma-
git.Erezze meg, mikor kell 6nktizl6ssel jelen lenni.
Legyenek tarsoly6ban eszk6ziik, melyekkel fesziilt-
s6geket oldv6n a bizalom alnoszfdrij|t tudja meg-
teremtcni.
K6zvctitci, instrukci6t ad6 munkr4j6ban tudatosan
hasznrilja a test nyelv6t. Maga is vegyen rflszt a gya-
korlatban. Mutassa be 6nmag6t, errlnyeit 6s hibilit,
6s errcil k6pes legyen besz6molni.
Legyen elegendcieszkoze a besz6d-6s ritmusgyakor-
latok alkalmazisira.Ismerje fel a kiriv6 artikul6ci-
6s hib6kat. Legyenek ritmusj6t6kai, melyekkel 6t-
lenditi a gyakorlatokat az or6m vil6g6ba.Ismerje <in-
mag6t e tekintetben is. Milyen a besz6de, hangszine,
hangneme?
Az 6r z6kel5 gya korl a tokh oz sziiks6ges iilt6kter 6ll -

jon rendelkez6sre. Tudja, hogy a kiilonbiizcj korosz-
t6lyoknak mikor, mi, mi6rt fontos.
Tanulja meg, hogyan kell a gyakorlatokat kdvetti
megbesz6l6seket ir6nyitani. Le6llitani, 6szt6ndzni.
Szerepet v6llalni a kozijs j6t6kban. Egy vagy tiibb
szercpk<irt kell-e betoltenie; mikor van jelen tan6r-
k6nt, j6t6kmesterk6nt, narr6tork6nt 6s szerepl6-
k6nt. Legyen ariny6rzlke;mennyi az el6g.
M6rje fel, hogy tanitv6nyai 6letkor6nak 6s szel-
lemi k6pess6g6nek megfelelden mikor, milyen krea-
tivit6s gyakorlatot alkalmaz. Mikor kell megel6ged-
nie szoboralkotissal, mikor kreativ agytr6ninggel.
Egy szoc iodramatikus 6ra el<ik6szit6s6h ez 6slev eze-
t6s6hez legyen 6rz6kenys6ge, empatikus k6szs6ge,
dramaturgiai 6rz6ke. Hogyan jut el a felvetett konf-
liktust6l a megold6sig.
Legyen a kell6kt6rriban elegendci j6t6k, etiid, gya-
korlat 6s improvizilci6s otlet, hogy ki tudja az osz-
t6lyt vezetni nyomott hangulat6b6l, tf lfiitdtt 6llapo-
t6b6l, agresszivites6b6l stb.
Ha tan itilsi 6ri{n alkalm a zza a dr irmaiilt6kot, legye-
nek olyan eszkozei, melyekkel az adott tfrgyat, az
adott tananyagot 6lm6nyszertiv6, szem6lyess6 6s
m6hozsz6l6v6 teszi.
A demokrilcia szabdlyaira neveljen j6t6kokkal, mint
a szab6lyj6t6k, a fiktiv bir6srlgi t6rgyal6s, parlamen-
ti vita, a titkos v6laszt6s, ir6sos szerzcid6skot6s. Me-
lyik koroszt6lyndl milyen jrit6kokat alkalmazhat;
ezt ismernie kell.
A fant6,zi6t mozgisba hozni kiil<inb6z6 6letkorok-
ban mindig miisk6nt lehet. Fant6zian6lkiil nincsfel-
fedez6s, nincs jovcik6p, nincs alkotiis. Allitsa <issze
eszkdztilr6t.
Ismerjen sz6mtalan magyar 6s eur6pai gyermekj6-
t6kot 6s 6nekes-t6ncos n6pi gyermekj6t6kot, tudja
ezeket irfnyitani, 6s tudjon ezekben r6sztvenni.
Versmond6s, versrendez6s. Tanulja meg, hogyan
kell instrukci6t adni.
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