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Moreno 6s pszichodrdma
A dr6ma felhaszn6l6s6val tdrt6nti szem6lyis6gform6l6s
egyre nagyobb szerepet jitszik az oktat6sban, a nevel6-
munk6ban, a ter6pia, a regener6ci6s 6s a szociSlis munka
teriilet6n. A dr6maj6t6kok alkalmaz6sa Moreno azon
felismer6s6n alapszik, hogy a dramatiz6l6s egyidcis az
emberis6ggel, a kozoss6gi l6t legelemibb sziiks6gleteihez
tartozik. Az ember tud dramatiziini,az,,olyan mintha"-
j6t€k term6szetes sz6m6ra. Morenoszerint,,...a dramati-
zilis6ppnliugy az emberi l6t evidenci6ja, mint Descar-
tes-ndl a gondolkodis, vagy Sartre-nfl a szorong6s, vagy
Camus-nil a helyt6ll6s."

Erre azalapra 6pitette Moreno a 20-as 6vekben szo-
cion6miai rendszer6t, melynek alkot6elemei:
- a szociodinamika (a szerepj6t6k 6s a csoportk6tel6-

kek szerkezet6nek tudom6nya),
a szociometria,

DR. PALASTHYILDIKo
A PSZI CHODRATvTATdT A DRAMAPEDAGdC TAI C

avagy
drdmajdtdk hatdsvizsgillat kisiskoldsok k0rdben

Dr. Patdsthy Ildikd a DebreceniTanttflkdpzd Fbiskoldn pszicholdgidt ds drdma'
pedag6gidt tanit. A drdmajdtdk szemdlyisdgfejleszt6 hatdsdval foglalkozik.-A 

20-ai evekben az emberre mint szemdlyisdgre irdnyul a figyelem- Minden bi-
zonnyal a polgdri demokratikus tdrsadalmak sajdtos igdnydbdl ereddentdrtdnikez
igy. Pedagdgiai megfontoldsokb6l - ldsd Iiricz J end dol gozatdt - szilletik meg
a szemdtyisdg-kdzpontfi drtimapedag6gia is, mig pszichoterdpids gyfgyi,td szdn-
ddkbdl a pszichodrdma. Mindkettd a idtdkra, a cselekv<lsre dpit, j6llehet, funkci6-
juk mds. Azut6bbi tedgaZtisai segitettdk a drdmapedagdgia mddszerdnek a kimun-
kdldsdt is. Paldsthy Ildik6a pszichodrdmdtil iut el a drdmaidtdkhozmint szocia-
lizil6 pedag1giaitevdkenys€ghez. 1981-benvdgzett kisdrleteinek-dolgozatamd-
sodiklel1nek-csak a menetdt ds summdzatdt tudiuk kdzdlni teriedelmi okok mi-
att.

- a szociitria (a k6zdss6gek, csoportokgy6gyitdsinak
tudom6nya).

Ebbe tartozik a csoportpszichoter6pia, ill. a pszichodr6-
ma. M6g elm6lete kidolgoz6sa elcitt megalapitottt l92l-
ben B6csben a Stegreiftheatert, a Rogtonz6sek Szinh6-
z6t, ahol a ,,val6 6let m6dszereit" kis6relte meg emberi
egyiittesek te r iryi|jfthoz f elhaszn6lni'

Ezeka pr6billkoz6sok azonban m6g nem nevezhet6k
teripi6nak. A pszichodr6ma mint teriipi6s elj6r6s csak a
harmincas 6vek elej6n jott 16tre. Maga a pszichodr6ma
sz6 Moreno ir6saiban 1937-ben jelent meg. Ekkor fogal-
mazta meg a terSpi6s elvet 6s m6dszerc ,,pszichoter6pia
emberi kapcsolatokon 6s dramatikus j6t6kon keresztiil".

A pszichodr6ma - l6nyeg6t tekintve - olyan pszi-
choteripiis m6dszer, amely nemcsak a verbilis megnyil-
v6nul6sokra 6pit, hanem hangsfilyozza a cselekv6s, a
szinpadon t6rt6nci akci6 jelentcis6g6t a lelki jelens6gek'
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k6sztet6sek, v6gyak felszinre hozdsiban, a konfliktusok
feldolgoz6siiban, a nagy indulati fesziilts6gek levezet6s6-
ben.

,,Erre a realiz6l6sim6dra bizonyos fokig szocializil-
va vag1runk. Gyermekkorunk 6s ifjfikorunk hosszu idd
6ta rdtanit benniinket a szerepjrit6kra 6s azut6tz6i6t6k-
ra. Ezeknek sor6n r6tanultunk arra, hogy viselked6sben
fogalmazzunk meg mondanival6kat az ,,olyan mintha"
regiszterben; olyan 6letform6kat, amelyek 6ti6rjik a
fant6zi6mat, meghatirozz6k a vigyk6pletemet; szeret-
n6m 6lni cjket, de f6lek meg6lni ezeket, s a f6lelem jogos.
A dramatiziil6s lehtcjv6 teszi, hogy m6gis l6trehozzam
realiz6ljam."

Moreno a pszichodr6m6t a ,,pszichoanal izis antitilzi-
s6"-nek tekintette: a szavak elscidlegess6g6vel szembe az
emberi aktivitist, spontaneitdst, szabad <inkifejez6st, az
individualit6ssal szembepedig a m6sok 6ltal meghat6ro-
zott egy6nek kdz6ss6g6t, a csoport ter6pi6j6t rlllitotta.

Igaz ugyan, hogy ter6pi6s c6lkitriz6seivel 6s katarzis-
elm6let6vel v6gtil is nem haladta meg Freud szem6lyis6g
dinamik6j6n ak,,g6zg1p" -modellj6t (az indulati-6rzelmi
fesziilts6gszab6lyoz6snak tf lzott jelentcis6get, a kognitiv
t6nyez6knek pedig kev6s szerepet tulajdonitva) - vi-
szont a pszichodrim6val olyan mfiszert alkotott, ami
t6bb mint a csoportpszichoteri{pia. Egyr6szt, mert a cse-
lekv6 ember valamennyi kapcsolati 6s kiizl6si formijit
(nonverb6lis, metakommunkativ) bevonja a terdpi6ba,
m6sr6szt, mert l6nyege az emberi kapcsolatok, konflik-
tusok, viigyak megj elenit6se, drama t i zfi6sa, eljf tsz6sa'
igy egyar6nt alkalmat rryiit az individuilis, a csoportos
6s a csoportpszichoter6pi6s megold6sra.

,,A pszichodr6ma a pszichikum val6s6gos dnkifeje-
z6s6nek tdrsas hatdsokban megval6sul6, cselekvci terp6-
i6s folyamata." Dr6ma, hisz 6brdzol, kifejez, megielenit
6s pszichodr6ma, mert a i6t6k forr6sa a pszichikum, az
egr6n lelki tartalma, k6sztet6sei, vilgyai.

A pszichodrrima sordn tort6nci megjelenit6s j6t6kos
realizlrci6, dramatikus improviz6ci6, melynek sikere a
j6t6k 6s a katarzis 6lm6ny6t6l, valamint a spontaneit6s
keszs6g6tdl fiigg.

A Jftdk, e drsmatlc octlon
A ter6pi6s j6t6k 6smint6ja a gyermeki j6t6k, amelyben a
grermek megszem6lyesiti 6s megeleveniti vil6g6t, v6gya-
it, sz6nd6kait, 6s levezeti indulatait, konfl iktusait.

A j6t6k, amelya gyermekkorban a pszichikum eg6sz-
s6ges fejlcid6s6t szolgiilja, a pszichodr6m6ban a szem6-
lyis6g formil6s6nak, 6talakit6s6nak, 6jrafel6pit6s6nek
eszkdze.

A j6t6kszitudci6ban t6bb szem6ly pirbesz6de folyik
(multilogus), s t6bbek illtal meghatilrozottan az egy6b
t6bbr6trien nyilv6nul meg.

A katarzls
Moreno felismerte azt az effektust is, hogy ,,minden 6l-
m6ny megism6tl6se a kor6bbit6l val6 megszabadul6st je-
lenti". Ez a gondolatvezette el az integr6ci6s katarzisje-
lentci#g6nek felismer6s6ig.,,A pszichodr6ma kialakit
egy gr6gpl6si effektust - nem a n6zciben (mfsodlagos
katarzis), hanem a szereplciben, aki a dr6mitl6rrehozza,
6s 6ltala megszabaditja rinmagrit fesziiltsegeittil."

Acselekv6shatalom, a j6t6k hat6stalanitja a szoron-
gdst, a f6lelmet. Feldolgozasuk pedig tdbbdimenzi6s rea-
lit6stdbblethez juttatja a szem6lyis6get. ([Jgyanakkor
tart6s szem6lyis6gviitozflst nem id6z el6, igy 6nmag6ban
nem tekinthet<i pszichoteripi6s effektusnak.)

A spontaneltlls
A gyermekre jellemz6 spontin 6,nkifejez6s csiikken6s6-
vel magyar6zta Moreno a viselked6s rugalmatlans6g6t,
rigidit6sdt. Ennek ellensitlyozilsilradolgozta ki,,sponta-
neitils-gyakorlatait ".

Mindezekr6v6n jutott el a 30-as6vekkdzep6n szocio-
logiai, ma jd szociillpszichol6giai, vit pszichi6triai aspek-
tusokat is magilba foglal6 szerepkoncepci6j6hoz, mely-
nek dimenzi6i a szoci6lis, a pszichoszomatikus s a pszi-
chodramatikus szerep: ezen beliil iskiiltinbs6get tesz a te-
r6pi6s, ilI. az iinismereti jelleggel l6trejdvci pszichodr6ma
ktizdtt: vannak j6t6kok, melyekben a szerepek a szem6-
lyisbg, az 6n aktudlis pszich6s 6llapot6nak ttikrozrid6sei,
miiskor pedig birmiv6 v6lh arwk az 6tv6ltoz6s kiilontxi-
zciszintjeinek segits6g6vel (imit6ci6 - mimikri -utin-

z6 jit6k- azonosul6s).
Ezek ut6n vidatosan ismertetjiik Moreno triadikus

szisztlmij6t;

al A c s oportil I d sek s zer kezet e
l. warm up (kezdd f inis) : involviic6s vagy bevezet6

szakasz (besz6lget6s, a jdt6k kialakitdsa)
2. action (kezel6si f6zis) : a dramatiz6l6s, a jit6k
3. sum up (befejez6fdzis) :csoportmegbesz6l6s, a j6-

t6k6lm6ny6nek elemz6se (ezazigazilnhat6kony szakasz)

W A csoportfolyamat rdtegei
1. dramatikus j6t6k-szint (az egy6n lelki val6s.iga)
2. szociometrikus szint (csoportdinamikai folyama-

tok elemz6se)
3. csoportpszichoter6pi6s szint (az egy6ni patol6gi6k

csoportban val6 kezel6se)

cl Apszichodrdma jdtdk mint f ormalizdldsi egysdg kri-
tiriumai

I . a j6t6kkimondott (minden jelenlevdtudja, hogy j6-

16k)
2. jit6kt6rkn folyik (t<ibbnyire szinpadon)
3. t6m6ja egys6ges (egy probl6mihoz k6t6tt, ha ez

v6ltozik, irj j6t6k kezdcidik)

dl A dr omat i zd I t j dt d kok hat dsmec hanizmu s a
l. a helyzet 6t6l6se, meg6rt6se (an6lkiil, hogy d6nt6si

helyzetbe hozn6 a r6sztvev6t, valamilyen m6don nciveli
6nismeret6t)

2. dramatikus ventill6ci6 (ha k6t egym6ssal haragban
levd szerepl6 a jdt6kban is haragosokat j6tszik, cs<ikken-
het benniik,,igazi" haragjuk)

3. katarzis (ha a n6zci bele6li mag6t a szereplcik indu-
lataiba, maga is megtisztul azokt6l;6s l6sd: fentebb)

Moreno rendszer6re 6pitve, azt rn6dositva a dramatikus
terdpia rendkiviil sok v6ltozata jdtt l6tre. (Kor6bban m6r
lltezett a szinhizteripia, a ter6pi6s szinh6z 6s a szceni-
kus kifejez6s m6dszere.)

A leglsmcrtebb pszlchodrdma-vdltozatok:
- A klasszikus pszichodrirmilt a kordbbiakban is-

mertettiik.
- Az analitikus pszichodr6ma, amely a pszichoana-

lizis 6s a pszichodr6ma szerencs6s szint6zise. (Az analiti-
kus dr6miban a jiit6knem kifejezetten cselekv6ses jelle-
gfi .) Tudatosan hivja el6 a csoporttagok azonosul6si-azo-
nosit6si t6rekv6seit azok meger6sit6se c6ljibol. @zen
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belfil rengeteg vdltozata van - az egyes k6pvisel<ii egy-

egr ir6nyzatot jelentenek Lebovici, Anzien, Widl6cher'

Lemoine, Matossen, Jung, Adler stb.)
- A Gestalt-drima: a protagonista f6szereplS egy-

maga j6tszik el - sai6t 6rz6seit megielenitve - m6s-mis

szem6lyeket,6gy, hogr partner6t egy iires sz6k jelzi.
- Viselked6ster6piis szerepj6t6k tanuliselm6leti 6s

viselked6ster6pi6s alapokra 6pit. A jitsz'6 szem6lyt a j6-

trlkon keresztiil deszenzibilizi.Ji{,k, igy 6pitik ki a kivilnt

viselked6sm6dokat. (tomcs6nYi)
- A pszichodramatikus 6s a viselked6sm6dosit6

technika (a behaviour-drdma) iisszekapcsol6sa Petzold

tetradikus rendszer6ben val6sul meg, melynek l6nyege'

hogy a probl6m6t nemcsak ,,az 6t6l6s evidenci6jdval 6s

raci,on6lis feldolgozissal kiizelitjiik meg, hanem a min-

dennapi 6letbe (t6rsadalmi keretbe) is integr6ljuk".

Aterdpids f olyamat f el6pitdse ebben arendszerben:
1. eml6kez6s 6s konfliktusfelt6r6s (diagnosztikai f6-

zis)
2. dramatikus fjraj6tsz6s, emocion6lis tapasztal6s,

racion6lis belilt6s (kezel6si f6zis)
3. viselked6sm6dositiis (shaping : zar6 f6zis)
A csoportiil6sek f6zisai:
1. bemelegit6si fizis (warm uP)
2. j|tek (action-methods)
3. megbesz6l6s (sum uP)
4. visszajelentrj (feed-back) f6zis
A pszichodr6ma a 60-as 6vektcil virigkordt 6li a fel-

lendiilri csoportmozgalmak r6v6n. Nkalmazzilk techni-
keit
- gy6gyit6c6lf csoportter6piaielj6r6sokban,
- avezet6k6pz6sben,
- a nyugati ifjfsrigi szubkultfira r6szek6nt miik<idti

szenzitizici6s, 6rin tkez6si (touching) 6s meztelen
maratoni csoPortokban,

- eg6szs6ges szem6lyek egyre divatosabb iinismereti
' csoportjaiban,

- s a nevel6si gyakorlatban is egyre nagyobb t6rt h6dit.
A pszichodriima azonban a nem ter6pi6s c6llal miikti-

dri kiizdss6gekben nem mindig fordul eki,,tiszta form6-
ban ", s gyakran l6nyeg6ben m6s dramatikus elj6r6sm6d-
16l van sz6. Konnyen osszet6veszthetci

a szociodr6m6val, ami csoportprobl6mik megold6-
silt c6lozza, az axiodr6m6val, ami 6rt6kkonfl iktusokat pl.
szeretet, 6nfel6ldoziis, jelenit meg, az agodr6mdval, ami
egyszerri jelenetek rogldnz6se, pl. aj6nd6kozirs,vagy a
szoci6ldr6m6val, ami t6rsadalmi probl6miikkal foglalko-
zik.Ezek af ormi{k a j6t6kot gyakran kombin6lj6k agogi-
kus (elSrelenditci, cselekv6sre k6sztetci, lendiiletbe hoz6)
folyamatokkal, ami jelentcis eredm6nyeket hoza szem6-
lyis6gform6l6s, onkifejezr6s ter6n.

A hazai szakirodalomban az iskolai oktatds 6s a val6
6let k<izti szakad6k, a szoc ializ6ci6, akapcsolatteremt6s,
az alkalmazkod 6s problematikus volt6nak f el ismerese
kdvetkczt6ben vet6dott fel a szem6lyis6gform6l6s olyan
lehetcis6ge, m6dja, amely nagyobb viselked6si bizton-
sigot nyujt a t6rsadalmi 6let sok teriilet6n (csalid, isko-
la, kort6rscsoportok, stb.).

A dr6maj6t6k lenne ez a lehetris6g.
A dr6maj6t6k,,r6gt6nz6tt, nem cinmutogat6drimai

forma, amelyben a szerepl6ket arra tanitj6k, hogy embe-
ri tapasztalatokat k6pzeljenek el, jelenitsenek meg, te-
gyenek birdla t tir gy 6v 6 ;'

Ez.ek akezdem6nyez6sek a dr6maj6t6kot kiil6ntiiz6-
k6ppen 6rtelmezik:

Az egrik felfogds a gyermeknevel6s k6z6ppontj6ban

6116 hum6n tantiirgynak tekinti, s dr6maoktat6sr6l be-

sz6l - a szakok integr6l6s6nak, a projekt-oktat6snak az
ig6ny6vel. Vallja, a dr6maoktatis 6sszek6tcikapocs le-

hetne a kiil6nbozci tr{rgyak kiizdtt, s ha a projektoktat6st

a dramatikus jrit6kokkal egyiitt alkalmz6nk, bizony6ra
kiinnvebben ethidalhat6 lenne az iskola 6s az6letkozti
szatid6t (Mezei F,va kis6rlete is).

Misok a dr6mai6t6kban nem annyira tant6rgyat,
mint ink4bb hat6kony m6dszert l6tnak, amely alkalmas
kiil6nb6zri tdrgyak megko zelit6s6te (Zsolnai).

En egy harmadik felfog6sm6dhivevagyok. M6gpedig

annak, amelyik a dr6m6nak azon k6pess6g6re 6pit, hogy

a gyermekeket dsszekiiti onmagukkal6s m6sokkal' hogy

elevenn6 teszi az emberi l6t realit6s6t 6s lehettis6geit.
A dr6maj6t6k alkalmaz6sdnak gydkere mag6ban az

emberi l6ny megismer6si 6s kozl6si vdgy6ban, a k6z<is-

s6gben vlgzettmunka ig6ny6ben, az 6nkif eiez6s v6gyri-
ban, s abban a saj6tos von6s6ban tal6lhat6k meg' hogy az

dsszes tiibbi 6lcil6ny kirziil feltehetcileg egyediil k6pes

,,mintha" (as if) szituici6ban l6tezni.
Az ember szerepjiltsz6 tev6kenys6ge kisgyermekkor-

ban kezdcjdik, s a szocializilci6s folyamatban a t6rsa-
dalmi szerepv6llaldsok sor6n fejlcidik, v6ltozik.

A drimajrit6k lehetcis6get ny(rjt ahhoz, hogy a r6szt-
vevrik elsaj6tits6k a dr6mai kifejez6si formiikat, melyek

a mindennapi kapcsolatfelv6telt 6s -tart6st is megkony-
nyitik.

Lehetcjv6 teszi, hogy megismerj6k iinmagukat, a mii-
sik embert, a vil6got egy gesztus, hanglejt6s, a mimika, a
kiil<inf6le viselked6sbeli megnyilv6nul6sok tiikr6ben.
KEpess6 tesz arra, hogy iinmagunkat testi adotts6gaink-
nak 6s szem6lyis6giinknek megfelelcien a legkiil<intxi-
zribb 6lethelyzetekben pontosan 6s tiszt6n tudjuk kife-
jemi.

Azaz a
g9[tekintem.

Adr6maj6tdk
,*A dr6ma az emberi viszonyok vilogatott jelens6geinek

kifejez6s6vel foglalkozik. Az emberi cselekv6st emberi
cselekv6s r6v6n jeleniti meg. A dremaj6t6kban a Syer-
mek cselekvcjk6nt 6s kdzremtikdd 6k6nt k|pzeletben 6s
tev6kenyen 6l meg 6lethelyzeteket.

A kitiizdtt c6l g6tl6sok n6lkiili, aktiv, kreativ egy6nek
nevel6se. A jet6k szerepl6i egym6st vdratlan helyzetek
el6. 6llit j6,k, spont6n reakci6kra k6sztetik. A rendszeres
j 6t6ktev6ken y s6gez6ltal gyakorl6t6r: viselked6si bizton-
sigot nyujt. Ekibb-ut6bb kialakul a j6t6kosokban az a be-
6llit6dis, hogy iinmagukat kiviilrcil figyelj6k' Az alkot6
dramaturgia legfontosabb, legtart6sabb hatilsa (mint 6l-
taldban v6ve a pszichodrimill, is) itt ragadhat6 meg: az
onismereti elemek tudatosit6srlban. A r6sztvevcik hely-
zeti-viselked6si onismerethez jutnak. ,,Nem arr6l van
sz6, hogy,,milyen vagyok", milyen tulajdons6gaim van-
nak, milyen jellegekkel lenn6k leirhat6, hanem arr6l,
hogy adott felt6telek kdzt hogyan viselkedek, milyen re-

akci6val felelek meghat6rozott felhivisra. Nagyon keve-
set tudok magamr6l, ha valamilyen m6don meg6llapitj6k
r6lam - s errcjl 6nismereti bel6t6som lesz -, mondjuk'
hogy diszkr6t, titoktart6 ember vagyok. De ha olyan hely-
zetbe keriil6k, amelyben a kdriilm6nyek pr6b6ra teszik
ezt a von6somat, akkor szerezhetek a titokk6szs6gemr5l,
titok6retts6gemrcil igazi onismeretet."
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Az iinismeret lehet6v6 tes zi egyreszt az6letszeml6le-
ti, gondolkod6sbeli, viseled6sbeli korrekci6t (l6sd Pet-
zold tetradikus rendszer6t!) (corrective emotional expe-
rience), m6sr 6szt ez az elsol6p6s misok megismer6s6hez'
Kapcsolatot (kontaktus) 6s kdlcsdnhat6st (interakci6)
l6tesitenek misokkal, m6svalakinek, vagy m6svalami-
nek a probl6m6iba k6pzelik bele magukat. ,,A t6rsadalmi
kommunikici6 annak a k6pess6gnek a kifejlcid6s6n mf -

lik, hogy az ember 6t tudja-e 6lni a t6bbi ember szetep|t,
vissza tudja-e tiikrdztetni magatart6sukat dnniin v6la-
sz6ban, 6s megtanul-e rigy reagflni <inndn viselked6s6re,
ahogy arra misok reag6lnak..."

A sz6beli megnyilatkoz6s dnmagiban is kifejezd, a
par tn er szilmin a t obbnyire 6r thet<i. Ha t6konys6g6t
izonban fokozhatjuk a metakommunikdci6s eszkiiztik
r6v6n. Ezek tudatosit6sa (az encounter-technikdk erre
igen alkalmasak) is fontos feladata a drimaj6t6knak.- 

A dr6maj6t6k az 6nmegval6sit6snak, az 6nkifejez6s-
nek is eszk6ze: elcisegiti a kreativit6s, a teremtcikrlszs6g,
az 6n6ll6,rugalmas gondolkodis fejlcid6s6t. A gf9rm9-k
szimira fontos, hogy tev6kenykedjen, hogy az6rz6kel6s
6s cselekv6s 6lland6 kdlcsonhat6sban legyen egym6ssal,
ezilllalfejl6dik ki benne az <inkifejezci, alkot6 tev6keny-
s6g k6pesl6ge. Az alkot6 munk6ra is lehetcis6get ad a dr6-
maj6t6k.

S ugyanakkor a mfiv6szettel val6 talilkoz6sra is'
amennyiben eszt6tikai jellegri tev6kenys6get is (mes6l6s'
6nekl6s, rajzol6s, b6bozils stb.) bevonunk a j6t6kba. A
dr6miival mint *titte-mel val6 tal6lkoziis fog6konnyi
tehet a szinh6zi el6ad6sok ir6nt is.

A csopor tban f oly6, kiizdss 696r t v ilgzett tev6kenys6g'
a kollektiv <ir6mok, kdz6s siker6lm6nyek szorosabb6 fii-
zik a gyerekek kapcsolatait. A j6tek kezdet|t tulajdon-
k6ppen mindenkor a szerepl6k kis csoportj6nak egymis-
rautaltsiga jelenti. (A k6zos feladat v6llal6s6t csak foko-
zatosan v6ltja fel az egylni 6rdek, az 6n6rv6nyesit6s.)
Spontin csoportk6pzrj hatisa van. A jdt6kokban val6
r6szv6tel hat6ssal van a szerepl6k szoci6lis pozici6jfra 6s
szociabilit6s6ra.

A vlzsgflat
Hipotdzis

l. Felt6telezem, hogy a dr6majit6k pozitiv ir6nyban
hat a t6rsas viszonyul6sokra, azaz fejleszti azegy6nek
emp6tiris k6pess6g6t, nyiltabbe tesz, s a felelciss6g v6lla-
l6s6ra is r6vezet.

2. A drdmajitlk rlvlnkiel6gitcilnek bizonyos sziik-
s6gletek
- igy a j6kedv-, vidimsi{g-, j6t6kig6ny,
- az 6nkifejez6s ig6nye ( ezekvizsgillat6ra jelen dolgo-

zatban nem t6rek ki),
- megval6sulhat a frusztr6ci6, btintudat cs<ikkent6se.

3. A dr6maj6t6k fejlesztd m6don hat ttibbek koz6tt a
tev6kenys6gspecif ikus szoci6lis k6pess6gekre:
- a szerep- 6s szem6lykdzi viszonyok 6sdel6#re,
- a szociillis alkalmazkod6sra,

- akonfliktusokmegold6s6ra,
- az 6nismeretre, emberismeretre
s mindezek r6v6n mag6ra a csoportk6pz6d6sre.

A kut at d s kiir il I mdny e i
e tir6tt"t"t 6s a viisg6latokat l98l' janudr-jfnius h6-
napjaiban vlgeztem. A kis6rleti csoportot az 6ltal6nos
NevetCsi tcOzpont (Debrecen) 3/a oszt6lyinak 20 napkii-

zis tanul6ja alkotta.
.Akontroll csoport azosztfiy tov6bbi 14 tanul6j6b6l' a

Debreceni Ta nit6k6pz6 F tSiskola Gyakorl6 Altal6nos Is-

kol6jdnak 3/c osz,tfrlyf,t,6l(27 fri) 6s a gyakorl6iskola b6b-
szakkdr6b6l ( I 4 f6) (Osszesen 52 fci) 6llt 6ssze.

A foglalkozisokat az oszt iilyvezetf tanit6n6 tartotta
KarikaRoz6lia.

Alkalmazott m6dszerek
megfigrel6s (kdtdtt, kdzvetlen, nyilt), vizsg6lati m6dsze-
rek szociometria, karakterol6giai szavaz6lap, emp6ti6s
felm6r6s, Torrance-teszt (figur6lis kiirteszt), PFT-gyer-
mek-teszt, kis6rlet (k6tcsoportos term6szetes kis6rlet

elci- 6s ut6vizsg6latokkal)
A kis6rlet l6nyege a dramatikus alkot6j6t6k volt.

N6gy h6napon keresztiil tartottunk heti egy alkalommal
egy6rds foglalkoz6sokat, melyek lazit6 6s koncentr6l6
grakorlatokb6l, mozg6simproviz6ci6kb6l, 6rz6kel'6, mi-

mes improvizici6s helyzet- 6s fant6zia-, valamint szdve-
ges improviz6ci6s grakorlatokb6l, szitu6ci6s etiid6kkil
6lltak.

A httatds eredndnye
Bizonyiwa 16tjuk, hogy a kdriiltekintcien, tervszeriien al-

kalmazott dramatikus alkot6j6t6knak helye van a gyer-

meknevel6sben.
Kutati{si eredm6nyeinket dsszevetve a hipot6zissel'

meg6llapithatjuk, hogy a drimaj6t6k m6dot ad a gyer-
meknek sajrit szem6lyisege szem6lyk<izi vizsonyokban
val6 megismer6s6re. A szitu6ci6k, jellemek 6t6l6se lehe-

tcjv6 teszi a pontosabb, biztosabb emberismeret kifej-

leszt6s6t ftarakterol6giai s zav az6lap).
A drimaj6t6k eszkoze az eg6szs6ges szem6lyis6g for-

mril6silnak, amennyiben segiti a frusztr6ci6, a biintudat
csokkent6s6t (PFT), fejleszti alkalmazkod6 6s emp6tiils
k6pess6giinket (PFT 6s emp6ti6s felm6r6s)' s r6vezet a fe-
lel<iss6gv6llal6sra (PFT).

A csoportk6pz6d6sre grakorolt hat6sa nem egy6rtel-
mii: fgJr tiinik, a gyerekeket igencsak befoly6solja tirsa-
ik j 6t6kban v al6 r 6snr 6tele.

Az eredm6nyek maguk6rt besz6lnek. De tudnunk
kell, hogr az alkot6 dr6mapedag6gia a gyermek fejldd6-
s6neknem c6lja, hanem igen fontos eszk6ze, olyan peda-
g6giai lehettis6g, amelyet gyakorl6 pedag6gusoknak' jo-

vendci tanit6knak el kell saj6titaniuk s munk6jukban al-
kalmamiukkell.
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