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ni tanit" kifejez6sek tal6n l6gyabb, meghittebb k6pz-et-
tirsitiisokat sugalmaznak, mint a ridegebbcn hangz6
,,oktat" - ,,oktat6" - ,,kioktat" sz6csal6d. Igy diintiit-
tiink v6giil a ,,Drima a tanit6sban", ,,tanitfsi dr6ma" ki-
fejez6s mellett, amclyeket azonban tov6bbra sem hasz-
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ndlunk teljes kdvetkezetess6ggel 6s kiz6r6lagoss6ggal, s a
fentiek f6ny6ben az olvasil ezt meg is fogja r6rteni.
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A pedagdgiai ,,mintha"

A szerzd sajdt drdmapedagigiui tevdkenysdgdt vizsgrilva jut el elmdleti jellegtl megfi-
gyeldsekhez. Errdl szimolt be Kaposvrirott a HOL-M I tavaszi taldlkoz6jdn. Elijaddsdt
kozdljilk.

Tiibb minl l0 6ve alkalmazom a drrirnapedag6gi6t oktat6-nevclci munkimban. Szcrencs6s helyzetben vagyok, mert
l2 6vig lehettcm tagia egy zalaegerszegi amatcir szinj6tsz6 csoportnak. Az ott meg6lt 6lm6nyeim is er6sen befolydsolj6k
dr6matan6ri gondolkoddsomat. Term6szetesen az angol peld6t s azttl6r6 magyar dr6ma-tanfr koll6g6k munkdj6t is
szem elcitt tartom, amikor a magam dr6mapedag6giai m6dszer6rril sz6lok. Sok megtermlkenyito gondolatot taldltam s
talilok m6g ma is a kiilonb6zcj szinhilziemberek szinlszL ncvcl<j tr6ningjeiben. Nagy izgalommal olvasom fjra.,Sztanyi-
sdavszkijt, Brookotsm6sokat is, a magyarokkriziilpedigRusztJ6zsef mcgsz6laliisait6l hasznositok lcgtiibbet. Okaszin-
h{nr6l, a szin6sznevcl6srcil gondolkodva olyan 6rvekct sorakoztatnak fel a maguk elk6pzel6s6nek igazol6s6ra, amelyck
6pitcileg hatnak, hathatnak drfmatan6ri gondolkod6somra. Mint gy6gypcdag6gus dr6matan6r sokat kosz6nhetek a
gy6gypcdag6gia tudom6nydnak, amely alanyainak sajiitos helyzct6bcil fakad6an az 6ltal6nos pedag6gia, a szociol6gia, a
pszichol6gia 6saz orvostudominyrissze<ilelkez6s6vel sziilctett,s igydrfmapedag6giai munk6m sor6n folyton biztat, hogy
az e folyamatban megnyilvdnulfi gycrmckek cselekedeteit ne csak funkcionflisan, hanem az clcjbb felsorolt tudo-
miinyteriilctek aspektusaitxil is vizsgfljam. Legtdbbet azonban m6gis a gyermekjit6k, kiil<indsen sajf t gyermekeim j6-
t6k6nak megfigyel6sc, valamint gyermekkorom j6t6k6lm6nyeinck eml6ke s a tanitvenyaimmal val6 egyiitt jitsz6s 616-
me adott driimapcdag6giai,,eszt6tik6m" kialakiti{siihoz.

A dri4mapedag6gia viszonyrcndszer6rcil: Eszt6tikilt emlitettem - igazidilziSjellel elliitva -, mivel meggydz6d6sem,
hogy a driimapeadg6gia miiv6szet, a pedag6gia miiv6szctc. Bdtran illithatom, hogy a miiv6szeteknek is van pedag6giai
vonatkoz6sa az alkot6k 6s a befogad6k sz6mira. S tcrrnr6szetesen lche t b6rmcly pedag6gi6nak miiv6szeti vonatkozdsa is.
De azt m69hatdrozottabban jelcnthetem ki, hogra driirnapedag6giai tev6kenys6g 6lla legk<izelebb a miiv6szetekhez, kii-
lirnosen az elciad6-miiv6szctekhcz.

Az izl6s mint kirekesztrj, megkiildnbdztetci fogalom a tlr6matan6rok kiir6ben is miikiidik. A nagyviligba kitekintve, s
a magyarorszdgi helyzetet is figyclembe v6ve, irgy l6tom, a dr6mapedagirgia igen megosztott. Egym6snak ellentmond6
ir6nyzatokat is tartalmaz, melyek sok esetben egymds ellen6rc keletkeztek, s m6gis egymdst segitve er<isitik. Bizonyos
asetekben egym6st6l teljescn fiiggctleniil lbjlcidnck. Ncm v6tetlcniil irja John Allen az angol dr6ma-tan6rok sokdig cgyik
legilletdkesebb fclkent ellencire, hogy nem egy6rtelmii ki mit 6rt a dr6m6n, s azezzelval6revel6scn.

Ennck ok6t abtran v6lem felfedezni, hogy a drima-tanitis, magyarul: dr6mapedag6gia - az angolban nincs ilyen sz6
- szem6lyre szabott, s ebbcil k<ivetkez6cn dil'fercnciiiltan egy6nis6g centrikus. A drdmapedag6gi6ra jellemzci a mozgal-
mi jellegii szcrveziid6s. Azangol drdma-nevcl6s, -oktatds isegy tdrsarlalmivilltozist kovetci ig6ny mcnt6n alulr6l szcrve-
zckltitt, mint az ma n6lunk is tijrt6nik. Int6zm6nycsiil6scnek m6rt6k6vcl egyenes ar6nyban n<ivckcdctt vesz6lyeztetetts6-
ge, mclyrtil az angol koll6gi4kt6l lchct hallani. A magvar drimapedag6gia az, amat6r szinj6tsz6s lchetris6gcin bcliil fe.ilci-
ddtt ki. Ma keresi hcly6t pedag6giai rcndszcriinktrcn, igyckszik terjeszkcdni. A hagyomi4nyos pcdag6gia kcrcteit fesze-
geti, m6gscm tdrekszik hegem6ni6ra, inkibb szcivetkezik velc igen hasznosan. Mondhatn6m azt is, e k6t minden porcik6-
jriban kiilonb<izci pedag6gia scgit6 kezet nyfjt cgymdsnak a gyermekek 6rdck6ben. Egymdsra utaltsAguk elt6rd 6rdeke-
ikben is kifejeziidik: a hagyominyos pcdag6gia elavult. sokszor hat6stalan cszkiizrendszer6t kivinja megfjitani, s igy je-
lentcis6g6t megtartani, mig a driimapedag6gia a hagyomf nyos pcdag6giai szcrvczet kereteibe,,beszivdrogva" akar toret
biztositani a rcformpcdag6giaiclk6pzel6scknek. Tcrrn6szetesen ez a l'olyamat konlliktusok lehetris6g6t is rnag6tnn hor-
doz,za. Ennck ellen6re a reforrnpetlag6gidk kiiztil, amelyckkel sokban azonos 6rt6krendet vall, a drdmapedag6gia tud a
leghatiisosabban bcl'6rkcizni iskol6inkba, ncvclcsi in t6zm6nycinkbc.

Ezzcl kompcnzrilhatia azt a sa.i6tossdgaib6l ad6dir hi6nyoss6ght, hogy ncm rendelkczik olyan beszabLlyoz,ott tanit6-
si-nevcl6si, szervez6si modcllcl, amcly egy eg6sz iskola 6let6t k6pes iitfogni, a szeml6lctm6dot tudja mcgv6ltoztatni, mely
a tan6r-di6k kapcsolat f i j  dimenzi6it mutathatja lcl.

M6dszcrrcil van sz6, pcdag6giai tevckcnys6gi form6r6l, cbbcjl k<ivctkezcien hiba lenne tfilzott elvdrrisokat fogalmazni
a dr6mapedag6gii{val szembcn, mert ez felgyorsithatn6 tflm6retezclt int6zm6nycsiil6s6t, vagy k<innycn pozitiv tulajdon-
s6gait vcszithctn6, azokat, rnelyek a rntiv6szethez., at alkot6 tev6kcnys6ghez kapcsoljiik. A trilzott int6zm6nycsiil6ssel
egriitt jd16,,frintrcil" val(r irdnyitfs 6rtana a drimapcdag6gia rugalmassiigiinak.

Ma Magyarorszdgon k6t tdrekv6s l6,Iczik. Az cgyik az integr6ci6 fcl6 halad, a rnisik a dil'ferencill6diist segiti. Ami-
kor egy egys6ges vizsgarendszernek kivi{njuk rnegl'elelteni, akkor cgy tudatos uniformiz6l6 t<irekv6s 6rv6nyesiil. Emel-
lett 6l egy sgrnt6n szem6lyck no'6vel f6mjelzett irinyzat, itt a kiikinkizcis6gck fejezcidnek ki. Anglidban sem az egy6ni-
s6gck buktak, hanem az intl,nn6nyesii I t drima-tan i tis vcszi tct t terct.

Azvolna a leghelyesebb, ha az intcgr6l6d6s6s diflcrenciiil6di4s helyesartany6,r az6lct sziiks6gszeriis6geinck figyelem-
be v6tel6vel alakitan6nk ki.
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Jirruatzorszigotsokpedag6gus-kiiziiss6gbenazttapasztaltam:hggyadr6mapedag6gi6tvasv 
aszir|hf,7'zal'szinj6-

r6kkal vagy a pszichol6gii egyes metodus"i""l.O;;;;;6ma,szocioat?;"t;;;;;tit;ai'"ttyentoi 
6rtem azokat' akik a

szakmais'got szem elcjti tariva egys6gesiteni "d;;;k,;et eilen.re nem iuoot< egyet6rteni veliik' Az 6n javaslatom in-

k6bb egy dr6mapedag6giJ ku,,'u?u *?gdakit6sa lenne az orsz'g legnugyoUU tupu#alattal rendelkezci dr6mapedag6gu-

sainak r6szv6rel6vel, ar<iknek legels<i t6,nyked6s;;il;;ffiGiui%til.ui kodex megalkot6sa lehetne' M6sodsorban

pediga m6r l6tezci dr6mapedggggrli,Tyh"]yetre6[itve, egy-egy reg.ionati'tStpontot l6t"rehozva' orsz6gosszakmai segi-

16, n6pszeriirito natorui't iatiti-tis't tartin6rn ilntornit. tii rrit iroJuto* te.ieszt6s6vel, szakmai tov6bbk6pz6sek'

konsresszusok srerveres6u"i tn.tOnt "tn" ,. r"'i;;;;;;;"t.i*i^f,"161-fia*t t"at"tOnhatfs6nak f iqvelembev6tel6vel'

Az elribbiekben emrirerrcm a dr6mapedag6giii-nak azatiariaz.6.tr#;lyi:4g;jdl fiigss.diffct"nJalttegdt' Meg kell

emrirenem azr is, hogy a pedag6giai ,rituaciotof r"iiJaiioiliieg*" is m6shov6 ri'elyezcidnekaJranssflvok:,,ranulni cse-

rekv6ssel,,@dmond Holmes),,,fcjlcidcsiora-uiiii.t".ocli"fryr,,,.iatcr.-aorr".i 
(cnr,r*"t Coo[),"nyelv-dr6ma" (El-

sieFogarty),,,gy6gyitodi6ma;;1c"rtrud s"t uttn"-ro nl"hard c'ourtnyl,,oii"r-otatna" (PeterSlade)"'nevel6si szinh6z"

6s ..kreativ dr6ma,, (Brian way) srb. A mes.""#il j;i; Jpiriiteuii,;;i;;vire elt6rci gondolkod6s kovetkezt6-

*'iTf"IlxHXI}1il::fiJ:lK"J:"varamervikangorperd-6tkiive5:^"::5:T::ff::llllYl*:xT:l::1!:lTl$?,
szeriien alkalmai.va aolg.zik. Engem, mint gyogypcda-g6gus-dnimup",rlgpgutf e mcgkozelitesi rn(rd nem cl6git ki' Ugy

6reztcm,a modszerr, melyer sajiiros hclyzcru t.6r{#ffi"i,n"al"rt.rilut8r.,'^u*in'eliian birtokol.om kell' Ennck 6r<lc-

k6ben meghar6roztam a magam ?1a\?r?,*it 
il;;li;r6mapetlag6gian' Orama;at6kon' s hogy ezek miben t6rnek el a

,rinnar*fiu6szet, ualamint ipszichol6gia 6rintcileges l:ti1t"l:lfl'-: ^- ^-:r^r A,6menortao6sisN6rviLliktev6kenys6giik
Az angol dr6matan;;;r< munk6ss6g-6r viz-sgalviazt kurarram, mi az, amit6l dr6mapedag6gi6vi vilik tev6kenys6giik'

s mi az, aminek az elhagyris6val errcil merne,r, frr6tnetiink. Gondoltam a folyamatjeliegrc' azebben mindv6gig jelenl6-

vci cselekv6sre, ennek frin,ir6g6.", az aktivitasri, u ipontun"itar.u. o -otiuiJiOs uizisra] a talal6konysigra' a szem6lyi-

s6g fejlcid6s6re. oe -inJi!aiitapasztartu-, r,oiyiil1"iylt1","ti t'6nyez,6r,,vonom is ki a forgalomb6l" (m6sok ezt meg

is tett6k), m.g minoB ,;riiOJO .?tr".t tal'lof'a redukci6s folyamat ;6g6;' Teh6t nem ezekben kell keresncm a kiilon-

b6z6irinyzatokkozosnevez6j6t, hanem *6ry;,iljilgoifouuu'n u r.or"gii;, ur"ryben az ercibtr telsorolr r6nyez6k meg-

ny'v6nurharnaL. E tdzcg r.onire run vagy ud;;;;in"qcu iin,t n.csctbcilclen vana rlr6maperrae6s.iai munkiiban' Mcg-

nevez6s6r a pszichol6gia-rerminol6gi6jeb6l k6i;;n6z.te.: ,,mintha"-siitu6ci6. (Sztanyiszlavszkij 'lm'gikus minth6r(rl"

besz6l, Brookp"aig"gyrr"itien csak-,,h-a"-""k;"ttdl;-;itipzct6scmben6na "mintha;'-szit'6ci6 fogalm6t6ltal6nos pe-

dae6giai szempontbol ".-rii",n. irut6n clcja6fsomuan'ilycn'6rtclcmbcn fopom haszlt6lni'
-Mi 

is ez a ni ntha? Kett6sl6,tctbs.e., amit or a trenne l6tezci atuny u-uuirkg 6s val6tlansdg jft6k6nak' dinamiki{j6nak

6lm6ny6t 6li m"g ory.o,lnn, hogy kdzbcn o"T;;;i;;;ti"Iryavdllo;ik v;;ies?g n6lkiil' lehJcis6geinek s kornvczetc ig6-

nyeinck megr"rero"n. en-,rrrit a-iat< van tu.tut,ni, ,n"gdt6si torm6;a, iuaiteto, ;Jrent6se, funkci6ja 6s t6mdja' s nem utol-

s6 sorban hatdsa.

Tartalmin a ktivetkezriket 6rtem:

|. Aprimer-vat8stigot,amcly allhat a z'6|66sl|ettelen vil6g azon konkr6t, k6zzel foghat6 elemeibril, melyek a ,,mint-

h6,,-t meg6lci utanyon t?utiiuunnuk, ur.uf<U6f amcfyctet a mirltbin megtapasztalva eml6[ezet6ben elrakt6rozott' valamint

; ryri;;:I:;;:iT,',i:;It*T?'flffJ,Xf3,l*0,'**yf6.,iqy9l:rytf*:,l:l-"i::utT::#f,'lii{ll"il1,',1*
form6j6ban, ,"ryn"r .oohi !s iel crier" uunl'i;[;;il;'r"4g,61 i'gg,t on*ug6il: :r:Tr 

jotrct l6tre' csak vele egviitt s

egy idciben az.z.at. A,,-i"ina" t.ireg6*i alany mffi'1'gti1t it 'iguko?fiutja' oe"megrctetcj szdmf 6s minris.gii talSlkot'6-

si pontok 6s konszenzuriu tor"r.uer-"set6n r<brietiiven is r6tre jii["t.,tfiirii"t val6sig a sze.k'ndcr val6sig stimulhl6 ele-

me, mig a szekundcr val6sig vissza hathat, uirriu i, ttut a primcr-val6se'gtu' t af atitja"azt' Ebben a kiilcsonhatisban rcjlik

",,*ititt"" pedag6giai felh"aszn6l6s6nak lehetcis6ge 6s jelentcis6ge'

A ,,minth6"-t iit f6lc formdban 6lhetjiik meg'

|. K,pzeleti-,,mintha,,:Nem egyezik meg a pszichol6gidb6l ismert k6pze|et foga|miival. Enn6l annyival ttjbb'

amennyiben "gy tr"fJ, ukurutf ugotZt.6lir6ny"os tudati szintti cselckv6st is felt6telez'

'jiflJ{Ji;:;#i"!f!'::jo^.r, 
ur,ur,6uapot, amik or azegy6neg6sz resr6t arlja kirlcson a ,,mintha" meg6l6s6hez' illta-

la jiin l6tre r6ro r"uarurrit uiattanut u^i; rilag;.a;.-it.Y*ii"iTtoprlt"ti ,,miuttt,i;'-t eg6sz szem6lyis6g6re' tcst6re vetiti az

alanY.
-Ttirgyi-,,mintha,, ,mclytrcn a kqlzeleti-,,minth6,,-t az iinmag6n kiviili vi|6gra vetiti ki a meg6lci szcnr6ly. P|.: A fa-

darabb6l vonat lesz a homokoz6ban. De u ru;roie.r, tarxrzas istra.sdnto rintttu nicg6l6si I'orma' Ilycnk.r ncm a gycrmck

ia*it, ttu."nr a t6rgy, amire k6pzeletbeli-"minthii"-jet kivetitctte'

- Kibesz,tt-mtitha, arnikor a kepr"reti+ninit o u"Lo.,nunik6ci6 eszkiiztarara, akusztikus -verb6lis - mctakom-

munik6ci6s szintre vetitcidik ki'
_ Atmeneti ,,^riiol"u,^elybcn az alany cgy tesrr6szcrc vetiti a kcpzeleti ,,minthii-'-t"

Ezen ,,minr.ha,.mcg6l6si tbrm6k kdriil J";;,16- l'r"i"ilt"r " t<6pzcteti-,,mintha" gttre1,.a t6bbi csak egymassal kar-

tiltve tu6 r6tettri.pl.: A szcrcpjiit6k cscr6n u r."pr"r"ri-,,mintha",.a.rireg6lt-,,mintha" 6s a kibcsz6lt-,'mintha" miikiidik'

,,b6boz6s" kozbcn p"Aig " ftei""leti-' a targyi- is az itmcneti-"mintha" is'
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A ,,minth6"-k spontin meg6l6s6nek okdt egy felt6tclez6sbdl tudom levezetni. Azegy6n kett6s kapcsolatban dll ter-
mrlszeti r6s tirsadalmi k6rnyezet6vcl, az alkalmazkod6s 6s az ezzel egy idciben jelentkez6 alakitds viszonylatilban. Mivel
ezek 6letiink sorin mindig egytitt mutatkoznak, csak elm6leti sikon v6laszthatjuk el ciket. Az alkalmazkod6.s - alakitils
ar6nya alkalmank6nt 6s egy6nenk6nt v6ltozhat. Ha e k6t viszonyul6si m6d egys6g6t 1007o-nakvessziik, kdnnyen kifejez-
hetjiik ez,l az ar:anyL egy szdmpiir ral. Ez,t a szimpirt nevezz.iik az alakitris-alkalmazkod6s arinyszirminak (pl. 20l80Vo),
amelyet az egyszenis6g kedv66rt ASZ-k6nt emlitek ezek ut6n. Az ASZ folyamatos v6ltoz6sban van az 6letkor, a fizikai 6s
mentdlis illapot, tehit az egy6n aktu6lis adottsdgai, a t6rsadalmi-term6szeti kdrnyezete alakul6s6nak filggv6ny6ben.

Hipotr6zisem szerint az ASZ ingadoz6s6nak m6rt6k6bcn van egy egy6nenk6nt meghat6.rozott tiir6s-kiiszdb mindk6t
ir6nyban, amely a szem6lyis6gre jellemzrj. A tiir6s-kiiszobok k<izritti mezciben helyezkednek el az egy6nre jellemzci ideii-
lis ar6nyszdmok. Minden cbbcjl az ide6lis mez6brjl val6 kit6r6s azegy6nszilmiira vesz6lyt jelent, ami egy spont6n jelent-
kez,iviclekezci mechanizmust indit el a tudatban. Ennek kiivetkezmdnye a spontiin meg6lt ,,mintha", amelynek nyeres6-
gea szem6lyis6g sz6m6ra, hogy tudati sikon biztositja az ide6lisASZmezcjbeval6visszat6r6st. Ez a folyamat automatiz-
musk6nt mfikodik, 6s az emlcisokn6l genetikailag k6doltan kiiliinbiizci m6rt6kben jelentkezik. Az ember eset6ben bonyo-
lult intelligencia folyamatokkal j6r egyiitt. Kutat6sok szerint (Jonathan Winson) az emlcisiik evolfici6s fejlcid6se sordn
alakult ki. Szdmomra irgy tiinik, hogy a,,mintha" egy alapvetci mem6riafolyamat spontdn, nappali megjelen6si form6ja.
Ebben a folyamatban a szenrilyis6g v6ltozhal nrcg kedvezcicn, 6s igy ism6t alkalmassi vdlhat a val6s6gban is a 16 jellem-
z<i iderilis ASZnet.6trcn val6 l6tez6sre

Ezt az clcjbb f elviz<>lt lblyamatot, aminck kovetkezmtnye a,,mintha" spont6n meg6l6sc, majd az ennek hat6s6ra ki-
alakult eg6szs6gesetrb szem6lyis6g-k6p, direkt m6don is ekiid6zhetjiik. A drfmapedag6gus nem tesz m6st, mint hogy a
primer val6si{g elemcinek felhaszn6l6siival tudatosan s tcrvszeriicn a ,,mintha" meg6l6s6re 6szt6nzi tanitv6ny6t, s a fo-
lyamatban c6l irdnyosan irdnyitja.

Az eddigiekbcil kovetkezcien sz6rnomra a drrimajr4t6k olyan k6pl6keny, jdt6kos egy6ni 6Vvagy kiiziiss6gi folyamat jel-
legii tev6kenys6g, amely a ,,minth6"-ban val6sul meg. Azokat a tev6kenys6geket is ide sorolom, amelyek c6lzottan a
,,mintha" trefogadls6ra 6s az abban val6 megnyilvfnul6sra k6sz(tenek fel. Tovribb6 6gy 16tom, elengedhetetlen tartoz6-
ka arlriimai6t6kon kivtil a szinj6t6knak 6s az clciad6miiv6szetnek is.

En teh6t driimapcdag6gi6n nem csak dr6maj6t6kok m6dszeres alkalmaz6s6t 6rtem, hanem a szinjdt6kot is, ameny-
nyiben az a tanul6k szilmiranevel6si c6llal jiin l6tre.

Az egy6n r6s a term6szeti-t6rsadalmi villtozi{sok kiilcsiinhatfsiit tovdbbgondolva meriil fel, hogy k6rnyezetiink nem
sz6l m6sr6l:rnimilycnek, kik isvagyunk. Olyan rnintegy ti ikor,dc ncrncsak16ttat, hanem sejtet is,lehet<is6geinket ismeg-
mutatja, b6r ezck ncm mindig kedvcz.oekr6nkn6.me. Ennek kedvezcjtlen hat6sdtkompcnz6lhatja a drdmaj6t6k, ami eb-
bcil a szemszogbol n6.me ncm m6s, mint az egy6n kaJrcsolatteremt6si kis6rletc az adott 6s a lehets6ges term6szeti-t6rsa-
dalmi k6rnyez,eI6vel, fclt6tclcs m{rdban. Mcgjclcnik bcnne a kiizdelem, a tenniakards 6s a cselekv6s maga, vagyis a dr6-
ma. Mozgat6 crcj6t cncrgirij6t pedig a j6t6koss6g adja. A jit6koss6gon pedig <ink6ntess6get, oromm6mort 6s szerzlst6r-
tek.Azadott kdrnyczcttelval6kapcsolatteremt6si kis6rletek tartalm azzilkazokata jdt6kokat, amelyeketa,,mintha" tir-
gyaliis6n6l a ,,minth6"-ra felk6szitrj tev6kcnys6gk6nt emlitcttem (pl. k6pcss6gfejlesztci j6t6kok).
A lehets6ges kdrnyezcttel kapcsolatos kis6rletekpediga,,minth6"-ban zajlti, dramatikuselemeket is tartalma z6 j6t6kok.

A drilmai6t6kban val6 r6szv6tel jutalma m6s-m6s a gyermekn6l 6s a pedag6gusnril. A pedag6gus c6lja a gyermekben,
a gyermek szcm6lyis6g6benvan, az adotts6gainak megfelelcik6pess6gniivel6sben, akir tr6ningeztet6ssel, akdraz ismere-
tek gazdagit6sdval, mig a gycrmck6 6nmag6n kiviil, a felt6telcs m6dban megtort6nt kapcsolatteremt6si kis6rletben, a j6-
t6kban rejlik. A ,,minth6"-banszerzett ismcret saj6tossdgaindl fogva minden esetben be6piil azalany szem6lyis6g6be, s
nem marad azon kiviil. A gycrmek ugyanis csak a pcdag6gus c6ljainak megval6sit6siin keresztiil tudja c6lji{t el6rni.

A ,,minl.ha" rneg6l6s6nek ideie lehet tcljes, hi6nyos 6s megszakitottsfgdban befejezetlen. Ha a ,,mintha" meg6l6s6-
nek folyamata teljes, akkor van clejc, kiizcpe 6s v6gc. Ilyen teljes folyamatokat csak a direkten 6szttinziitt ,,minth6"-ban
6lhet meg a gyermek. A spontdn ,,mintha" rneg6l6sc mindig hi6nyos, befejezetlen, a folytatiishoz rljabb 6s fjabb stimu-
1616 cszkdz<ikre van sziiks6g.

Kiilscj 6s bels<j okok kovctkezt6ben ki lehet l6pni a ,,minth6"-b6l s vissza is lehet t6rni, de ehhez mindig sziiks6gesek
stimul6l6 t6nyez-,6k. Ezck lchctnek trirgyak, hiv6szavak vagy konkr6t helyzetek. A drimapedag6gus val6j6ban ezekkel a
stimuliil6 t6nyezcikkel gazdillkodva olyan helyzetet teremt, amiben a gyermek indirekt m6don tapasztalja meg kornye-
z,et6,t6s <inmagrlt, a pedag6gus tudatos c6lja rejtve marad clcjttc. A pedagogus a ,,minth6"-hoz, valamint az ebben meg-
nyilvi4nu16gycrmckhez va16viszony6ban kiiliinbozci szerepeket t<ilthet be a pedag6giai folyamat sor6n. Lehet ,,dikt6tor",
aki direkt m6don hat6, agressziv stimulfl6 eszkozoket haszn6l;,,demokrata", aki d6nt6si helyzetbe hozza agyermeket;
aki ,,egyenrangrl" stiltuszb6l kiindulva j6tssza szerep6t, szerepen beliili szerepben van;a ,,figyel6",,mintha" iiveg m<igiil
n6,zn6, az. escm6nyeket. Lehct ,,provok6tor", aki vit6s helyz-etetid6,z,el6, ilyenkor a k6pzeleti-,,mintha" kibesz6lt-,,mint-
h6"-ba vetitcidik ki, a tan6r fogalmi 6s hclyzct lrttkii stirnu1616 eszkoz<iket haszniil. S v6giil lehet ,,idegen", aki a meg6lt-
,,mintha" formrijdban hoz fij informilci6t. Term6szetcscn ezek a szcrepk6riik a pedag6giai c6lnak megfelelcien v6ltakoz-
hatnak.

V6giil a dr6mapedag6gia, a pszichol6gia, a szin6szncvelci tr6ning 6s a sz.injitlkkdzdtti kiilonbs6g616lszeretnlk sz6l-
ni. Szerintem c6ljukban, s ncm pedig eszkozcikbcn t6rnek cl egymist6l. A dr6mapedag6gia pcdag6giai c6lt, a pszichol6-
gia (pszichodr6ma, szociodr6ma) teriipiris c6lt, a szini tcv6kenys6g pedig eszt6tikait kivin megval6sitani.
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