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1. A drámapedagógia meghatározása, megjelenése 
 és rövid történeti áttekintése 

 
  A drámai játék, a mimézis, a szituációs feladatok és konfliktusfeladványok, illetőleg a dramatikus technikák 
bevezetése a pedagógiába viszonylag új keletű oktatási módszer. Magyar nyelvterületen terminológiai homályosságok 
is fedik a pedodráma területét. 1972-től kezelik Magyarországon a gyermekszínjátszást olyan különálló, speciális 
szakterületként, amelyben nem a produkcióorientáltság a döntő, hanem a személyiségközpontú nevelési folyamat. 
  Emmy Nielson, a drámapedagógia úttörője alkotó dramaturgiáról beszél, amellyel a gyermek 
személyiségének kibontakozását kívánja elősegíteni. „Nem a színjátszó tehetség továbbfejlesztése a cél, hanem a 
közösségi magatartást kialakító tevékenység” – fogalmazza meg a svéd pedagógusnő. Ilyen szempontból az úgy-
nevezett problematikus gyermekek bevonása a dramatikus játékokba hangsúlyozottan ajánlott. Nielsen célja az volt, 
hogy a gyermek könnyebben beilleszkedjen a közéletbe, de úgy, hogy megőrizze gyermeki természetességét 
felnőttkorában is. 
  A drámapedagógia fogalma mellett a legelterjedtebbek az alkotó dramaturgia, dramatikus nevelés, drámajáték és 
drámai nevelés megnevezések. Az eredeti angol creativ drama, s ezt Peter Slade angol szakember használta először, akit 
egyébként nemcsak a fogalom, hanem a módszer atyjának is tartanak. Slade a gyermek érzelmi nevelésére helyezi a 
hangsúlyt, mereven elutasítva a színpadi szereplést. Tapasztalataink szerint a színpadi szereplés olyan virtuális tét, 
amely a legerősebb sikerélményt nyújthatja a gyermeknek. (Természetesen a pedagógus ezt nem tekinti munkája fő 
mozgatórugó-jának.) 
  Slade a gyermeki játéknak két fázisát különbözteti meg: a személyes és a kiscsoportos játékot, s ezek 
kibontakoztatásához, helyes irányításához ad részletes tanácsokat. 
  Kétségkívül az erős érzelmi benyomás, az átélés tudatosítása a drámajátékok módszere és célja. Ha a 
gyermek megkérdezi, mit jelent a vak, adhatunk egy értelmi választ: „az, aki nem lát”, de felszólíthatjuk, hogy csukja 
be szorosan a szemét és próbáljon kimenni az osztályból. Második válaszuk erős érzelmi hatást kelt majd, megadja a 
személyes tapasztalást, s az általa nyert ismeret mélyebben rögzíthető. 
  Még ma sem tisztázott teljes mértékben, mit is kellene fedniük a drámajáték, a drámapedagógia 
fogalmaknak. Átfogó mérvű tanulmányi munkánk első fejezetében terminológiai „tisztogatást” és pontosítást 
szeretnénk végezni. Annyi azonban már bizonyos, hogy a gyermekszínjátszásban – sem pedagógiailag, sem 
lélektanilag – nem a produkció a fontos, hanem az oda vezető út. (Ebben különbözik a professzionális színjátszástól 
annak ellenére, hogy ez utóbbi esetben sem elhanyagolható a próba-folyamat kísérletező-felfedező jellege, melynek 
ugyancsak van személyiségfejlesztő, személyiséggazdagító hatása.) Természetesen a környezet, a többé-kevésbé 
intézmé-nyesített szociokulturális háttér igényli a felmutatást, a bemutatást, sőt „semmittevő” csoportnak nevezi 
azokat, amelyekben csak „szórakoznak”, de semmi látszatja. Ez a külső igény semmiképp nem kedvez a 
drámapedagógia elterjedésének, elmélyítésének. 
  A drámajáték alapvetően improvizatív jellegű, míg produkcióként szükségsze-rűen rögzítést, betanítást 
igényel. Az improvizatív vagy kreatív drámát olyan „drámai formaként tarthatjuk számon és gyakorolhatjuk, 
amelyben a gyerekek az életről alkotott elképzeléseiket életre játsszák. Olyan kísérletként, amely megköveteli a gyer-
mekektől, hogy komolyan gondolkodjanak, érezzenek, közeledjenek másokhoz, hogy komolyan ábrázoljanak, 
alkossanak, és hiteles képet közöljenek az emberi valóságról, hogy komolyan értékeljék az életet, és meg tudják 
becsülni az emberi tapasztalat egye-diségét és egyetemességét” – véli Ann M. Shaw a gyermek és dráma 
összetartozásáról. 
  Következésképpen a drámapedagógia alapvetően módszertan: az improvizatív vagy kreatív dráma 
gyakorlásának módszertana. E módszer fontos alkotóelemei a pszi-chológia, a gyermeklélektan, a játékpszichológia, 
kisegítő tudományként mellérendel-hetők a szociálpszichológia, a kommunikációelmélet, a művészetpszichológia. 
Egy drámai szituációbeli cselekvés eljátszásával, a cselekvések hátterének, az érzelmi indí-tékok átélésével, a 
szereplőkkel való azonosulással a gyermek az érzelmi-művészi megértés magasiskoláját járja ki, miközben páratlan 
megjelenítési készségét érvényesíti. 
  Ne essünk tévedésbe. Nem csodaszer a dramatikus nevelés sem. A nevelés alapvető hiányosságait a 
drámapedagógia sem pótolja. Nem terápia – bár az is lehet – a problematikus gyermekszemélyiségek számára sem. 
Megelégedhetnénk a példamutató kapcsolat-felvételi és kapcsolattartási készség kifejlesztésével, az egymásra figyelés, 

 



a türelem és az empátia megtanulásával, megtaníthatóságával. Bizonyára nagy előrelépést jelentene ez bármilyen fajta 
pedagógiában. 
  Összegezve: 
 

Pedagógiai módszer a drámapedagógia 
 
  Nevezzék drámajátéknak, dramatizáló játéknak, dramatikus játéknak, kreatív játéknak, alkotó 
dramaturgiának, mindegyik meghatározásból kiolvashatóak bizonyos igazságok, hiszen a drámapedagógia valóban a 
játékra alapozódik mint az emberi tevé-kenység örömteli megnyilvánulására, aztán a drámára mint cselekvésre, 
amelynek folyamatában ismerik meg a tárgyi, a külső és a belső világot. A kreatív, alkotó szavak is helyénvalóak, 
mivel a módszer segítségével kibomlanak a kreatív képességek is, az új felismerések megélőjévé válhat a résztvevő. A 
dramatizáló, dramatikus kifejezések ugyancsak jól utalnak a módszer meghatározó jellegére, a drámapedagógia 
ugyanis épít a konfliktusokat feloldó szerepjátékra, a dramatizálásra. 
 

Mit várhatunk a módszertől? 
 
  A drámapedagógia olyan személyiségre figyelő (reform)metodika, amelynek célja, hogy alkalmazásával 
csoportos tevékenységben (osztály, kör, közösség) cselekvés (dráma), azaz részvétel folyamatában fedezzék fel a 
résztvevők a körülöttük lévő tárgyi világot (érzékelés), önnön belső világukat (énkép-kialakítás), a szociális világot, s 
abban helyezzék el magukat, létesítsenek kapcsolatot vele (kommunikáció), morális érzé-kenységre, érzelmi 
stabilitásra, kreatív gondolkodásra tegyenek szert, s mindezt azért, hogy önmagukat jól ismerő, a világra nyitott, 
harmonikus és alkotó személyiségek, polgári társadalmi körülmények között élni tudó polgárok váljanak belőlük. 
 

Mik a sajátosságai? 
 
  A drámapedagógia a XX. századi személyiségközpontú reformpedagógiák egyike. Nevelési célkitűzésében 
nemigen különbözik a többiektől (Waldorf, Freinet, Rogers). Módszerbeli különbségek vannak. Mi hát a sajátossága 
módszernek? 
 
A játék személyiségfejlesztő hatása 
  A drámapedagógia, ahogy a drámajáték kifejezés is mutatja, a tevékenységet a játékra alapozza, pontosabban 
a játéknak a pszichológia által is igazolt személyiség-fejlesztő mozzanataira. Figyelembe veszi mindazokat a 
megállapításokat, amelyeket a tudomány az ember játékával kapcsolatban felderített, nevezetesen, hogy mely életsza-
kaszban mi a játék jellegzetessége (utánzójáték, fantáziajáték, szerepjáték, szabályjáték stb.). A játék egészén belül a 
drámapedagógia számára a drámajáték, azaz a dramatikus vagy dramatizáló játék a legfontosabb, mégpedig annak az 
a variációja, amely az improvizációra épül. A pedagógus akkor is a szituációs, szerepszerű játékra törekszik, ha 
konkrét célja a kommunikációs készség fejlesztése. Ebben az esetben is szerepbe bújtatja a gyermeket, mégpedig 
valós vagy elképzelt szituációba. De ezt teszi abban az esetben is, ha társadalmi beilleszkedés lehetőségeit és 
problémáit tűzi erkölcsi nevelési órájának programjába (pl. a gyermek helye a családban, osztályban, csapatban stb.). 
 
Csoporttevékenységre épül 
  A drámapedagógia módszerének másik sajátossága, hogy a nevelői munka mindig csoportban zajlik, azaz 
közösségi jellegű és célzatú. Hogy a közösségben zajló pedagógiai munka eredményes legyen, ki kell alakulnia a 
csoporton belüli baráti légkörnek, amely aztán lehetővé teszi, hogy őszintén és elmélyülten „improvizáljanak”. 
Ennek érdekében a pedagógus a gyermek énképének kialakítására törekszik, az empátia és a tolerancia fejlesztésére. 
A pedagógus nem egyénileg foglalkozik tanít-ványaival és nem terapikus céllal, hacsak nem ez a feladata egy speciális 
osztályban. 
A drámapedagógia az önismereti és az érzelmi kultúrát fejlesztő játékokat éppúgy dra-matizálja, szituációba illeszti, 
mint a szocializációs gyakorlatokat. 
 
Felszabadítja a kreatív energiákat 
  A drámapedagógia dramatikus módszereivel igyekszik felszabadítani a kreatív gondolkodást – épít az agy, 
szellem asszociációs, adaptációs, analógiás készségére, ser-kent az invencióra (leleményességre, találékonyságra), 
biztat a kételkedésre, az ellent-mondásra –, hogy a tanulót eljuttassa a felismerés öröméhez, az egyéni döntés 
szabadságához, esetleg felfedezéséhez. 



 
 

2. A drámapedagógia célja, funkcióinak változása a különböző 
 fokú oktatási szinteken, szerepe az iskolai gyakorlatban 
 
  A drámapedagógia célja tehát a személyiség kibontakoztatása és fejlesztése. 
A személyiséget mint állandó mozgásban, változásban, alkalmazkodásban „tetten ér-hető” egyént a pszichológia 
vizsgálja. A drámapedagógia lélektani alapjainak tisztázá-sával pontosabban körvonalazható a célok és funkciók 
változása a különböző korú gyermekeknél. Megjegyzendő, hogy a drámapedagógia mindig kontrollált, tudatosan 
alkalmazott módszer kell legyen, ellenkező esetben olyan ártalmas mellékhatást is eredményezhet, amelynek 
következtében a gyermek nemhogy beilleszkedik, hanem inkább távolodik a közösségi együttéléshez szükséges 
normáktól. 
  A drámapedagógia gyakorlatilag már óvodáskortól alkalmazható, elsősorban a szenzomotorikus megismerés 
során. A mese, a történet elmesélését az óvónő gesz-tusokkal kísérheti, amelyeket a gyermekek ösztönösen 
ismételnek. A mimézis ebben a korban elsősorban ügyességüket, mozgásképességüket, megfigyelőkészségüket fej-
leszti: ehhez társul a bábos teátrumélmény, amely átélhetőségével járul hozzá empátiás készségük, esztétikai érzékük 
felszínre hozásához. A szerepek megtanulása, eljátszása, újrajátszása, „az anyásdi, apásdi, doktornénisdi, 
főzőcskésdi” játékok kétéves kortól már megjelennek. 
  Az első osztályosok egyrészt folytatják az összetettebb mimézisjátékokat, másrészt képesek már önálló, 
kreatív játékok létrehozására. Ebben a korban már nem hanyagolható el egyetlen alkalommal sem a drámajáték utáni 
megbeszélés, az élmények megfogalmazása és tudatosítása. 
  Míg a mimézis uralja a 3-6 éves gyermekek dramatikus játékait, addig a konfliktus kap egyre hangsúlyozottabb 
szerepet a 7-10 évesek drámajátékaiban. A sze-mélyes és társadalmi viselkedések eljátszása, megtanulása egyidőben, 
párhuzamosan vonul végig a dramatikus nevelés különböző fokain. Az önmeghatározó tendencia a 
személyiségfejlődésnek minden szintjén, kisebb-nagyobb tudatossággal működik, ezt a tendenciát a dramatikus 
játékok törvényszerűen erősítik. Egy drámai szituációban keletkezett erős érzelmi benyomás másképpen újra és újra 
öndefiniálásra kényszeríti a személyiséget. Egy ilyen drámajáték után a személyiség szabadon döntheti el és vá-
laszthatja ki azokat a tapasztalatokat, amelyeket hasznosítani kíván további élete folyamán. Carl Rogers amerikai 
pszichológus a tanulás szabadságáról beszél – ez a sza-badság a személyiség bármilyen életkorában fenntartható, 
alkalmazható, tudatosítható. 
 

2.1. A drámapedagógia szerepe az iskolai gyakorlatban 

 
A drámapedagógiát az alábbi megfontolásból alkalmazzák (alkalmazzuk): 

a) Nevelési szándékból az iskolában zajló neveléssel kapcsolatos feladatok el-látására. Mondhatjuk azt is, hogy 
a személyiségkultúra osztályszintre lebontott konkrét programjaink megvalósítására. 

b) Van, ahol a drámapedagógiát konfliktusok, problémák osztályszintű megoldá-sához hívják segítségül 
(magatartásbeli, erkölcsi, kommunikációs problémák). 

c) A drámapedagógiát az oktatás hatékonyabbá tétele érdekében az általános iskola alsó tagozatában 
szaktantárgyi órákon (irodalom, idegen nyelv, fogal-mazás, erkölcsi nevelés, beszédkészség-fejlesztés) 
alkalmazzák. E módszerrel a tanítási órát valóban eredményesebbé lehet tenni, de csak akkor, ha a tanító a 
tanulóra gyakorolt érzelmi nevelői hatásban méri az eredményességet. A ta-nító ugyanis bármiféle szakmai 
anyag tanítása során úgy teszi fel a kérdést: mivel gazdagodik a gyermek személyisége? A drámapedagógiai 
módszernek tehát a tanítási órán is – elsősorban – nevelési feladata van. 

d) Más a helyzet, ha a drámapedagógiát színjátszó csoportokban alkalmazzuk. Itt az oktatási cél működteti a 
módszert. A drámapedagógia mint a színjátszást segítő módszer terjedt el Magyarországon a hetvenes 
években. Gondolhatják sokan, hogy a drámapedagógia, illetve a drámajáték azonos a színjátékkal. 
Az igazság az, hogy ez a személyiségközpontú, improvizációs technikájú gya-korlat segíti a játékost a próbák 
folyamatában, hogy önmagát élje meg, a szín-játékban másként, természetesebben legyen jelen. A 
drámapedagógia közvetve tehát segít az esztétikai érték létrehozásában. Ám ha az esztétikai érték nem 
születik meg a színjátszásban, a pedagógia hasznossága akkor is jelen van. 

 
 

2.2. Miért hasznos a drámapedagógia alkalmazása? 
 



  – A közösségben zajló drámapedagógiai munka azzal kezdődik, hogy a vezető törekszik arra, hogy érzelmi 
biztonságot teremtsen, s ennek nyomán az elmélyülés, az őszinteség készségének és állapotának elérésére. 
  – Az érzékelő gyakorlatok révén várható a külső világ árnyaltabb észlelése, valamint új örömforrások 
felfedezése. 
  – Az önismeret gazdagodásával számítani lehet arra, hogy életkora és képes-sége szerint ki-ki képessé válik 
meghatározni, hol áll a világban, térben, időben és szo-ciális helyzetében. Képessé válik arra is, hogy önnön 
biztonsága érdekében felismerje saját értékeit. 
  – Mások megismerése egyben kapcsolódik a figyeléssel, az empátia és tole-rancia fejlődésével. Ennek 
következtében elvárható, hogy a közösségi létezésben a mellérendeléses viszony legyen a természetes, valamint a 
másik személyiségének és nézetének tisztelete. 
  – A kommunikációs és más, metakommunikációs gyakorlatok eredményeként remélni lehet, hogy 
természetessé válik a kapcsolatteremtés egymás közt, a nemek közt és a generációk közt, miként azt is, hogy 
magabiztosabb lesz a megjelenés és a visel-kedés. 
  – Számolni kell azzal is, hogy az időben és térben magabiztosabban jelen lévő tanítvány artikuláltabban 
beszél és pontosabban fogalmaz. 
  – Önmaguk és mások problémáinak felvetődésekor segítségre sietnek a drámapedagógiai gyakorlatok, 
remélni lehet tehát, hogy a konfliktushelyzetek is sike-resebben oldódnak meg 
  – A realitásokat is figyelembe vevő döntési képesség a gyakorlat során javulhat. 
  – A demokratikus berendezkedésű társadalom által is értékelendő képességek kerülnek a lista élére: az 
asszociációs készség, a kételkedés képessége és az önálló gondolkodásé. 
  – A fantázia és azonosuló készség működése alapja a kreativitásnak. A kreatív cselekvés egyéni és közösségi 
technikáinak gyarapodása s az abból fakadó öröm reális pedagógiai céllá válik. 
  – A drámajátékok koncentrációs gyakorlatai és szabályjátékai készséggé neme-sítik a fegyelmezett munkát. 
  – A humán tantárgyak tanítási gyakorlatában a módszer a „van hozzá közöm” élményt adja, valamint 
fejleszti a tanuló esztétikai érzékenységét. 
  – A színjáték megalkotásához is a drámajátékokon át visz az út. A pedagógiai cél nem lehet más, mint az, 
hogy itt és most kinek-kinek önmagát kell adni, el-mélyülten és őszintén. 
  A játékok jelentős részét alkalmazhatjuk akár tanítási órán, akár szabadidőben, a dramatikus eljárások 
szervesen illeszkednek az iskola oktató-nevelő munkájába, s a nevelési cél itt is az egész személyiség – az értelem, a 
fizikum, a jellem harmonikus és differenciált fejlesztése. 
  A drámajátékok az emberépítést célozzák, feladatuk a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, a 
kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése. 
 
A jól alkalmazott dramatikus nevelés elősegíti: 

– a közösségben, a közösségért tevékenykedő ember aktivitásnak serkentését; 

– ön- és emberismeretének gazdagodását; 

– alkotóképességének, önálló, rugalmas gondolkodásának fejlődését; 

– összpontosított, megtervezett munkára való szoktatását; 

– testi, térbeli biztonságának javulását, időérzékének fejlődését; 

– mozgásának és beszédének tisztaságát, szép és kifejező voltát; 

– a drámajátékok alkalmazása az oktató munkát, szabadidő eltöltését színe-sebbé, intenzívebbé teszi; 

– viselkedési bátorságot, biztonságot nyújt a társadalmi élet sok területén (pályaválasztás, ügyintézés, családi, 
iskolai gondok) a résztvevők korának meg-felelő fokon és formában; 

– még az is előfordulhat, hogy valamelyes mértékben ellensúlyozza azt a passzi-vitást, amit a 
tömegkommunikációs eszközök akaratlanul is elősegítenek. 

 

2.3. Amit egy drámatanítónak feltétlenül tudnia kell 
 
  Ha egy tanító alkalmazni akarja a drámapedagógiát, mindenképpen tudnia kell a következőket: 

 A megfelelő játékokat a megvalósítandó pedagógiai cél érdekében kell ki-választani és egybefűzni. 

 A gyermekek életkora mindenképpen meghatározó a játékok kiválogatásakor. A fejlődéslélektan 
tapasztalatai nélkülözhetetlenek. 

 A drámaóra-építkezés a fokozatosság elvén alapszik. A nagycsoportos gyakor-latoktól jutunk el az egyéniig, 
az ismerkedő játékoktól a verbális kommuni-kációig, a metakommunikációtól a szöveges rögtönzésig. 



 A gyermek számára nyugodt, kritikamentes légkört kell biztosítani. Az elem-zés során sem azt kell szóvá 
tenni, ki mit hogyan játszott el, hanem mit érzett, mire gondolt játék közben, mit fedezett fel magának. 

 Mindenekelőtt és alapvetően az érzelmi biztonságot kell megteremetni, hogy a gyermek zavartalanul 
alkothassa önmagát és világát a foglalkozásokon. 
Az improvizáció az alapja a drámajátékoknak, pontosabban az improvizációs cselekvésben való jelenlét. 

 A pedagógus ne a katedratanár szerepében álljon, hanem első legyen az egyenlők között. Érzékelnie kellene, 
mikor kell szerepet vállalnia a játékban, egy vagy több szerepkört kell-e betöltenie; mikor van jelen 
tanítóként, játékmesterként, narrátorként és szereplőként. 

 Mindig pontosan határozza meg a drámatanító, mit is akar eljátszani, hol, mikor, kik között játszódik az 
eltervezett jelenet. 

 Törekedjen arra, hogy határozott szerkezettel rendelkezzék a játék, legyen eleje, „felfutása”, vége, akkor is, 
ha fél perc az egész. 

  Tapasztalataim szerint a drámapedagógia bevezetése az oktató-nevelő mun-kába nemcsak a gyermekek 
személyiségét fejleszti, hanem a tanítóét is. 
  E módszer bevezetése megóv a szakmai monotóniától, az egyoldalúságtól. 
  Saját tapasztalataim szerint beszámolhatok arról, milyen változások mentek végbe saját „énemben”, 
személyiségemben, gondolkodásomban, viselkedésemben. 
  Melegebb nevelői attitűd alakult ki bennem, hiszen, ha nincs intenzív érzelmi kapcsolat a tanulókkal, akkor 
nem létezik oldott légkörben zajló drámaóra, kudarc-, szorongás- és félelemmentes drámajáték. 
  Nőtt a türelmem, humorérzékem, igazságérzetem és jóindulatom, e módszer által hatékonyabb az 
ismeretadási képességem, találékonyságom, szervezőképességem. 
  Kétségkívül a tanító beszéde is fejlődik, beszédtempója szabályosabbá, tagol-tabbá, érthetőbbé válik, hiszen 
tanítványai által visszahallgatja saját beszédét. 
  Állítom, hogy a drámapedagógia alkalmazásával fejlődik a tanító közlő-képessége, empátiakészsége, 
szuggesztív ereje, személyisége nyíltabbá válik, nő ki-sugárzásának képessége, érzelmeinek, akaratának kifejezésre 
juttatása. 
  Türelmesebbé tettek a „párnás” órák, nyitottabb lettem a gyermekek gondjai iránt, jobban megértem őket, 
bele tudom élni magam a helyzetükbe. 
  A drámajátékokban, melyekben aktív „szereplőként” vettem részt, lehető-ségem nyílt belehelyezkedni a 
szereplő bőrébe, és leszoktam a külső instrukciók osztogatásáról. 
  Megnyilatkozásaim tanítványaim előtt személyesebbek és hitelesebbek, min-den bizonnyal önmagamat 
adom a tanulók előtt. 
  Mivel a pedagógus elsődleges munkaeszköze saját személyisége – amit tesz, mond, képvisel, az mind 
személyiségén átszűrődve jut el tanítványaihoz –, szükség van annak „csiszolására”, „újítására”. A drámapedagógia 
ebben segít. 
 
 

Rövid összefoglaló 
 
  Pedagógusokkal beszélgetve az a tapasztalatom, hogy téves információik, el-képzeléseik vannak e 
módszerrel kapcsolatban. 
  Először is, ha a dramatikus nevelés kerül szóba, azt egyértelműen a magyar szakos nevelők által 
alkalmazható módszernek és feladatnak vélik. Ez egy téves el-képzelés, az óvónőtől az egyetemi előadótanárig 
bármilyen tantárgyon, szakon belül alkalmazható, csak alaposan kell ismerni az adott tantárgyon belül használható 
dráma-formákat. Amúgy, aki jó pedagógus, akár óvodásokat vagy egyetemistákat oktat, az ismeretátadáson túl 
személyiségeket nevel, személyiségeket fejleszt, és a drámapeda-gógia a személyiségfejlesztésnek leghatékonyabb 
módszere. (Gondolom, nem túlzok.) Gyakran összekeverik, egybemossák a drámapedagógiát a színjátszással vagy a 
külön-böző irodalmi alkotások dramatizálásával. A drámapedagógiának annyi köze van a színjátszáshoz, hogy 
használja a színház eszközeit, és a színművészet is használja a színészi képességek fejlesztésében a drámapedagógiát. 
Előfordulhat, hogy folyamatos drámaórák eredménye egy produkció lesz, de nem ez a drámapedagógia célja. 
  A drámapedagógia célja az, hogy a gyermek a drámajátékokban való aktív részvétellel, cselekvés közben 
felfedezze, megismerje a körülötte lévő tárgyi világot, elhelyezze magát benne, kapcsolatot létesítsen saját külső és 
belső világával, a kö-rülötte lévő (szociális) világgal, és hasson is rá. 
  A drámajátékok alkalmazói nem a tanulást akarják játékkal helyettesíteni (gyakran ér bennünket ilyen vád), 
hanem a játékban mint az emberi tanulás egyik for-májában rejlő tanító, nevelő erőt igyekeznek felhasználni az 



iskolai nevelés, oktatás céljainak elérésére. Akik e módszert alkalmazzák, tudják, hogy ezek a játékok alkalma-sak a 
közösségi, alkotó ember személyiségjegyeinek (a másokra odafigyelő, empátiával bíró, önmaga képességeivel 
tisztában lévő, önmagát építő, gyors helyzetfelismerő, gondolkodó, cselekvő, kreatív készségekkel bíró ember) 
kialakítására. 
  Önálló tantárgy-e vagy több tantárgyon belül is hasznosítható módszer? Is-is. A mi oktatási rendszerünkbe a 
drámapedagógia könnyen beépíthető a tanórákba, de I–IV. osztályban különálló választható tantárgy is lehet (Arta 
dramatică şi de imitaţie). 
  Újabb téves állítás, hogy a drámapedagógia csak a kisiskolásoknál használható módszer, mert nagyobb 
korban a tananyag terjedelmére való tekintettel nincs idő játszadozásra. 
  A játékok alkalmazása az oktatásban nem cél nélküli játszadozást jelent. 
A megfelelő játékot mindig a pedagógiai cél alapján választjuk ki. 
   A dramatikus nevelés új típusú pedagógusokat követel, mindez a játék sajá-tosságából adódik, a 
hagyományos, direkt irányítás itt háttérbe szorul, és az indirekt módszerek kerülnek előtérbe. A játék irányításában a 
pedagógusnak demokratikusnak, nyitottnak, érzékenynek kell lennie, és tudnia kell játszani a gyermekekkel. Ez pedig 
nincs korosztályhoz kötve. Lehet a pedagógus akár 60 éves, akár 20 éves, ha a gyer-mekközpontú oktatás híve, nem 
jelenthet problémát neki a játék. Tehát nem a 20-as, 30-a korosztály módszere. 
  Gyakran kérik a drámát alkalmazó pedagógusoktól (főleg, ha szakdolgozatot írnak erről a témáról), hogy 
tapasztalataikat, állításaikat támasszák alá tudományosan megalapozott és bizonyított eredményekkel. Ha a 
pszichológiai kutatás alátámasztja a játék személyiségfejlesztő hatását, nem tudom miért kérdőjelezhető meg a 
drámajáték pozitív hatása a személyiség fejlődésére. Kutatásaink, beszámolóink azért értéktelenek „tudósaink” 
szemében, mert csak megfigyeléseken, esettanulmányokon alapulnak. Amiket most felsorolok, saját megfigyeléseim 
négy évig drámában jártas osztályról: 

– a játék hozzájárul a gyermekek képességeinek fejlődéséhez; 

– megváltozott a gyermek iskolához fűződő viszonya; 

– a játék előmozdította a szociális kontaktus fejlődését, az osztályba való be-illeszkedést; 

– az agresszió leépült, mérséklődött, a gyermek szociabilitása erősödött; 

– a teljesítményszint nőtt, viselkedés-, magatartáskultúrájuk fejlődött; 

– pozitív hatást gyakorolt a szabadidő hasznos eltöltésére. 
  Mindezek az eredmények kívülállók számára nem mérhetők le úgy, mint egy tantárgyverseny eredményei. 
  S még egy utolsó gondolat! A drámapedagógia mint módszer nem tanulható meg sem egy, sem tizenegy 
tanfolyam során. Ez az a módszer, amit állandóan lehet ta-nulni, tanulmányozni, tökéletesíteni, egy egész életpályán 
keresztül. 
  E rövid összefoglalóval azt kívántam bizonyítani, hogy a dramatikus játékok iskolai alkalmazásai nem 
öncélú, a tanítási óra megszokott rendjét felborítani akaró játszadozást jelentenek, hanem a legfontosabbat: 
lehetőséget a személyiség fejlesz-tésére. 
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