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Elektra I. Tselikas könyve az idegen nyelvek 
tanításának módszertani irodalmában igazi 
hiánypótló mű, hiszen a drámapedagógia 
nyelvórai alkalmazásáról német nyelven 
szinte alig léteznek gyakorló nyelvtanárok 
számára jól használható publikációk. A szer
ző 1994 óta tart Európa különböző országai
ban szemináriumokat és tanári továbbképzé
seket, ahol a drámapedagógia nyelvórái al
kalmazásának lehetőségeit mutatja be.

Tselikas könyvének komoly érdeme a drá
mapedagógia elméletének és gyakorlatának 
ötvözése. Tankönyvszerű felépítésének kö
szönhetően pedig kiváló bevezetés a dráma
pedagógia idegen nyelvek oktatási folyama
tában történő alkalmazásába, célcsoporttól 
(kor, nyelv és nyelvi szint) függetlenül. A 
tankönyvjelleget tükrözi, hogy a fejezetek 
szövegét gyakran rövid tartalmi összefogla
lók szakítják meg, s ez a munkamódszer a 
könyvben található információkat a dráma
pedagógiában még kevéssé vagy egyáltalán 
nem járatos olvasó számára is könnyen fel- 
dolgozhatóvá teszik. A könyv fejezetei ön
magukban is megállják a helyüket, a könyv 
felépítése moduláris jellegű. Az elmélet iránt 
kevésbé érdeklődő olvasó az első fejezetet 
átugorva azonnal az izgalmas gyakorlati 
részhez lapozhat, mely az elmélet nélkül is 
tökéletesen érthető.

A könyv három nagyobb részből áll: beve
zetés, elmélet és gyakorlat. A drámapedagó
gia elméleti hátterének bemutatását a szerző 
azért tartja fontosnak, mert az a drámapeda
gógiát alkalmazó nyelvtanárnak biztonságos 
hátteret és rálátást biztosít.

A bevezetőben a szerző definiálja a drá
mapedagógia fogalmát, illetve megindokol
ja, miért tartja alkalmasnak a drámapedagó
gia nyelvórái alkalmazását. Véleménye sze

rint a csoport igényeinek és az időhatárok
nak megfelelően kétféle alkalmazás lehetsé
ges: a hagyományos oktatási formákkal 
kombinálva és azokat kiegészítve, vagy az 
órát teljesen kitöltő, kizárólagos módszer
ként.

Mit ért Tselikas a drámapedagógián? A 
szó hagyományos jelentésétől elhatárolja ma
gát, vagyis a drámapedagógia az ő értelme
zésében nem a klasszikus értelemben vett, 
eredményorientált drámafolyamat (színda
rab bemutatása), vagy a hagyományos nyelv
óra kereteinek és menetének „játékos” fel
lazítása - bár nem tagadja, hogy a feladatok 
egy részét akár ilyen célú játéknak is fel le
het használni. Tselikas szerint a drámapeda
gógia egy olyan megalapozott elméleti hát
térrel rendelkező irányzat, amely a színház 
eszközeit - nyelv, test, hang, szerepmunka 
- nyelvpedagógiai célok elérése érdekében 
alkalmazza. A nyelvórai munka a dráma 
„mintha” valóságában zajlik, mely a részt
vevők egész személyiségét megszólítja. Az 
órák az egészleges tanulás jegyeit hordozzák 
magukon. A cél maga a tanulási folyamat, a 
résztvevők motiválása, és mindezek által 
olyan nyelvi kommunikációs helyzetek meg
teremtése, ahol az elsajátított vagy megtanult 
tudást alkalmazni lehet. Véleménye és ta
pasztalata szerint a dramatikus szituációkban 
megvalósuló munka egyik óriási nyelvi elő
nye, hogy olyan kommunikációs helyzetek, 
„nyelvi kényszerhelyzetek” („Sprachnotsi
tuation”) jönnek létre, ahol kommunikálni 
kell. Hagyományos oktatási helyzetekben az 
aktív nyelvi kifejezést gyakran gátolja ellen
állás, szorongás vagy a tanulók érdektelen
sége. A dramatikus „mintha” helyzetek vi
szont annyira magával ragadják a tanulókat, 
hogy a nyelvi és személyiségbeli gátlások 
oldódnak, esetleg teljesen feloldódnak, s így 
a drámapedagógia a nyelvi kommunikációs 
helyzetek megteremtésén túl egyfajta terápi
ás hatást is gyakorolhat a résztvevőkre, amit 
Tselikas nagyon fontosnak tart.

A szerző a továbbiakban felvázolja a szín
ház, a drámapedagógia és az idegen nyelvek
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oktatási folyamatának kapcsolatát, és rész
letesen kitér azoknak a színházi eszközök
nek a bemutatására, melyek a drámapedagó
gia nyelvórái alkalmazásának elengedhetet
len feltételei. Vizsgálja az emberrel született 
játékigényt, a nyelvelsajátítás menetét, a test 
és érzések tanulásban betöltött szerepét, 
melyek a kizárólag kognitív iskolai tanulás 
során erős gátlás alá kerülhetnek.

Ehhez az elméleti bevezetőhöz csatlako
zik a könyv mintegy háromnegyedét kitevő 
gyakorlati rész, mely a drámapedagógia fog
lalkozás három fő egysége - kezdés („Ein
stieg”), főrész („Hauptteil”), lezárás („Ab
schluss”) - szerint tovább tagolódik. Az ol
vasó betekintést nyerhet a drámapedagógiai 
foglalkozások építkezési módjába, a fiktív 
kontextusok megteremtésének eszköztárába 
és metodikájába, mindezt konkrét, részletes 
feladat- és óraleírások segítségével. Ezek a 
vázlatok a drámában még nem járatos olva
só számára komoly segítséget nyújtanak a 
kipróbálásához, és alapul szolgálhatnak sa
ját órák megtervezéséhez is. A könyvben le
írt gyakorlatokhoz mindig csatlakozik a gya
korlat céljának meghatározása és az alkal
mazhatóság feltételének körvonalazása, ami 
a kezdőknek jelent segítséget. A feladatokat 
gyakran lehetséges variációk egészítik ki.

A szerző hangsúlyozza, hogy a drámape
dagógia folyamata nagymértékben a cso
porttól függ, s ebben a folyamatban a tanár 
szerepe alapvetően megváltozik. A csoport
folyamatok többnyire kiszámíthatatlanok, s 
ez a tervezést nagyban megnehezíti. Ezért 
annyira fontos a tervezés, amikor a tanár az 
esetleges nehézségekre már előre felkészül
het.

A könyvet gyakorlatok és drámapedagó
giai technikák gazdag gyűjteménye zárja (tí
pusok szerint csoportosítva). A témában to
vábbolvasni vágyó tanárok a könyv végén 
gazdag bibliográfiát találnak. A zárszó Tse- 
likas foglalkozásain részt vett diákok és fel
nőttek véleményéből ad egy kétoldalas ízelí
tőt, ami a könyvben leírtakat igazolja vissza.

Elektra Tselikas Dramapädagogik im 
Sprachunterricht című könyve véleményem

szerint igen élvezetes, újszerű, áttekinthető, 
drámapedagógiában még nem járatos, de a 
technikák nyelvórai kipróbálásához kedvet 
érző tanárok számára igen jó bevezető mű.

Mariok Zsuzsa
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Kell-e a nyelvvizsgán szavakat is tudnunk, 
vagy elég, ha van beszédkészségünk? Es a 
nyelvvizsgán kívül? A kérdés értelmetlennek 
tűnik, mégis hosszú ideig az állami nyelv
vizsga egyik legvitatottabb kérdése volt. Ma 
már nincs állami nyelvvizsga, csak állami
lag elismert nyelvvizsgák, a harci zaj is 
alábbhagyott, így elfogulatlanabbul köze
líthetünk a kérdéshez. Józan belátás (és a 
szakirodalom) alapján is világos, hogy a szó
ismeret elengedhetetlen része a nyelvtudás
nak, és fontos összetevője a beszédkészség
nek. Éppen ezért a „beszédkészség” vizsgá
lata során az állami nyelvvizsga utódvizsgái 
is többnyire külön értékelik a szóismeret 
színvonalát.

Természetesen nemcsak ezért kell szava
kat tanulnunk, hanem azért is, mert a tény
leges idegen nyelvi kommunikáció sem le
het meg szavak nélkül. Az utóbbi évek egyik 
új nyelvtanítási irányzata a szavakat és szó
kapcsolatokat állítja a nyelvoktatás közép
pontjába (Lewis, M. 1993. The Lexical App
roach. London: LTP). Ezzel nem feltétlenül 
kell egyetértenünk, de azzal igen, hogy a 
szókincs tanulását nem lehet mellékesnek, 
mintegy magától megoldódó kérdésnek te
kinteni.

A kérdés ezek után az, hogy mi az a szó
kincs, amit különböző szinteken el kell sa
játítanunk, és melyek a legcélravezetőbb 
módszerek. A józan megfontolás (és a szak
irodalom alapján) adható válasz: a legfonto
sabb (a leggyakoribb és leghasznosabb) sza
vakat kell először elsajátítanunk, és a szavak


