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minden könny keserű.” A könnyek mögött ugyanis ott él a remény, hogy aki távozik, itt hagy valamit 
magából nekünk. Most hogy Pistabá, a mi varázslónk hosszú útjára indul, tudván tudva, hogy alko-
tásaiban, pedagógusi és művészeti örökségében itt lesz velünk továbbra is, búcsúzóul csak annyit 
mondhatok: 
Ég veled, öreg mágus, ég veled, Pista bácsi! 

Tarcsa Zoltán 

 

Ki taníthatja a drámás tantárgyakat? 
Dolmány Mária 

Az első számú alapvetés a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 3. sz. melléklete értelmében, 

hogy alsó tagozaton tanító, a továbbiakon a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel ren-

delkezők taníthatják az egyes tantárgyakat. 

A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. számú melléklete alapján a tantárgynak megfelelő szakos tanár a 

drámapedagógia-tanár (tanári mesterképzési szak) – persze nem teljesen tökéletes, mivel a tantárgynak 

nem drámapedagógia, hanem dráma és tánc a megnevezése, de ez már valóban csak kötekedés. 
 

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. számú melléklete 
Drámapedagógia-tanár 
A szakképzettség oklevélben szereplő, 
– magyar nyelvű megjelölése: okleveles drámapedagógia-tanár; 
– angol nyelvű megjelölése: teacher of creativ drama.

18
 

A képzés célja a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjában a nevelő-oktató, személyiségfejlesz-
tő, közösségépítő tevékenységekhez Szükséges innovatív szakmai kultúrával rendelkező pedagógusok képzése, 
akik felkészültek a drámapedagógia alkalmazására, valamint az alapfokú művészetoktatási intézményben a 
tárgynak megfelelő oktatási-nevelési feladatok ellátására. A képzés felkészít a tanulmányok doktori képzésben 
történő folytatására. 
A 8.3. pontban foglalt szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök: 
Szakterületi ismeretek: 
– A drámapedagógia történetével, útjaival, intézményeivel összefüggő ismeretkörök. 
– A drámapedagógia pszichológiai vonatkozásai, különböző megjelenési formái, iskolái. 
– Dramaturgia a drámatanári gyakorlatban. 
– Hozzáértő aktivitás a drámával, színházzal összefüggő extracurriculumokban – (kollektív színházlátogatás, in-
tézményi színjátszócsoport, tehetségfejlesztő versenyek stb.) 
– A dráma mint módszeregyüttes beépítése a pedagógiai programokba, az egyes műveltségi területek és/vagy 
tantárgyak anyagába. Tantervek, tanmenetek, projektvázlatok készítése drámára építve/a drámát alkalmazva. 
– A dráma/drámapedagógia gazdag eszközrendszerének alkalmazása nevelési, oktatási intézmények oktatási-
tanulásszervezési és nevelési (személyiségfejlesztési, közösségépítési redukciós, rekreációt szolgáló) feladatai 
során curriculumban és extracurriculumban. 
Szakmódszertani ismeretek: 
– Drámapedagógia alkalmazási lehetőségei: a tanítási órán, osztályfőnöki órán, az iskolai élet konfliktusainak 
megoldásában, intézményi ünnepek és szertartások koordinációjában, szabadidős/tanítási órán kívüli fejlesztő 
játékprogramok kezdeményezésében, szervezésében. 
– Tantárgy-pedagógiák és alkalmazott drámapedagógia. 
– Drámaóra tervezése/adaptálása, vezetése, elemzése. 
– Dramatikus módszerek, technikák különböző tantárgyak tanításában. 
– Műelemző játékok. 

A képzés csupán a Pannon Egyetemen zajlik, és ez idáig egyetlen csoport végzett ezen a szakon (levele-

zőn, két félév alatt). A valóság azonban nem ilyen borús, de nem is egyszerű... 

Legelőször is: melyik iskolafokokon, milyen iskolatípusokban, hogyan jelenik meg a dráma, vagy vala-

mely drámához köthető tantárgy? 

                                                      
18 Az angol megnevezés továbbra is helyesírási hibával szerepel az interneten – a hivatalos oldalakon is. (A szerk.) 
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a) Az alapfokú nevelés-oktatás szakaszaiban: 
— az 1–4. évfolyamon, 
— az 5–8. évfolyamon, 
és a középfokú nevelés-oktatás szakaszában: 

— a 9–12. évfolyamon. 

A NAT a művészetek műveltségi területen belül határozza meg a dráma és tánc fejlesztési felada-

tait, mind a 12 évfolyamra.  

A kerettantervhez tartozó óraszámjavaslatokban azonban csupán az 5. és a 9. évfolyamon szere-

pel a kötelezően választható tantárgyak között, bár a kerettanterv is 12 évfolyamra, és tagozatra is 

tartalmazza a dráma és táncot. A további évfolyamokon tehát vagy integráltan jelenik meg, avagy 

a szabad órakeret terhére tantárgyként is. Valamilyen formában minden évfolyamon meg kell je-

lenjen ez a feladat, és így a módszertani, szakmai felkészültségnek is társulnia kellene hozzá. 

b) A dráma, különböző megnevezések alatt , de jelen van mint főtantárgy az alapfokú művészetokta-

tás színjáték tagozatán, szintén minden évfolyamon, a következő elnevezések szerint: 

—  az 1998-as tantervi program és követelmény szerint drámajáték az alapfokon, színjáték a 
továbbképző évfolyamokon; 

—  a 2011-es tantervi program szerint dráma és színjáték mindegyik évfolyamon. 

c) Jelen van a művészeti szakközépiskolák, gimnáziumok tantárgyai között is, mint pl. drámajáték, 

kreatív dráma. 

 

Vegyük sorra a szükséges végzettségeket a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

3. melléklete alapján
19

  

 
3  Alsó tagozat  tanító  tanító  
4  5-6. évfolyam  tanár  a tantárgynak megfelelő szakos tanár, 

tantárgynak megfelelő műveltségi területet 
végzett tanító  

5 7-8. évfolyam tanár a tantárgynak megfelelő szakos 
tanár 

6 9-12. évfolyam középiskolai 
tanár 

egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tan-
tárgynak megfelelő szakos tanár 

10 alapfokú művészeti iskola és művészeti 
szakiskola 

tanár a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú 
tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész 

11 művészeti szakközépiskola tanár a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú 
egyetemi szintű vagy mesterfokozatú tanár, 
művészeti tárgynak megfelelő művész 

13 az alsó tagozaton az emelt szintű oktatásban 
a művészetek, idegen nyelv, nemzetiségi 
nyelv és irodalom tantárgyak esetében 

tanár 
a tantárgynak megfelelő szakos tanár 

 
A táblázat 3. pontja az alsó tagozatos tanítókra vonatkozik – „kissé” aggályosnak tűnik, hogy az alsó 

tagozaton a dráma elemeit, alapjait, melyeket a kerettanterv a Nat alapján megfogalmaz, valamely tan-

tárgyba integrálva bármelyik tanító el tudja végezni a gyerekekkel, anélkül, hogy bármiféle szakmai, 

módszertani ismerettel rendelkezne a drámapedagógia területén. 

A 4. pont értelmében a már fent említett szakos végzettségű tanár, eszerint dráma és tánc szakos tanári 

végzettség kellene, vagy dráma és tánc műveltségi területet végzett tanító. A magyar pedagógusvégzett-

ségek között jelenleg dráma és tánc szakos tanári végzettség még annyira sem lelhető fel a képző intéz-

mények tantervét áttekintve, mint a drámapedagógia-tanári szak. 

Ha minden hír igaz, akkor a jövőben már lehet jelentkezni dráma tanári szakra, igaz csak második szak-

ként, de legalább van rá esély, hogy 5-6 év múlva lesz az országban néhány nappalin végzett drámatanár. 

Az 5. pont útmutatása alapján a 7-8. évfolyamon már csak a szakos tanári végzettség fogadható el. 

                                                      
19 A számozásnak megfelelő sorok a mellékletből. (A szerk.) 
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De a törvényalkotó módosításainak hála, a Nkt „54. Átmeneti és vegyes rendelkezések” (május 10-ével 

bekerült módosítás) fejezete alapján: 

 

98.§ (8) Az alkalmazáskor és a vezetői megbízáskor 
a) a végzettség szintjének megfelelő tanári szakképzettségnek kell elfogadni a képzés szakirányának megfe-
lelő felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel igazolt szakképzettséget, ha a felsőfokú iskolai tanulmányok 
keretében el kellett sajátítani a tantárgy oktatásának módszertanát; a feltételek meglétéről az oklevelet ki-
állító felsőoktatási intézmény igazolása vagy a leckekönyv alapján a munkáltató dönt; 
(14) Ha a tantárgy vagy a tantárgyi modul vonatkozásában nincs megfelelő hazai felsőfokú képzés, vagy 
megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógussal nem tudják ellátni a feladatot, az iskolában az 
adott tantárgy, tantárgyi modul tanítására határozatlan időre alkalmazható, valamint az adott tantárgy, tan-
tárgyi modul vonatkozásában az érettségin vizsgáztató tanár lehet az is, aki a Nemzeti alaptantervben az adott 
pedagógiai szakaszban az érintett műveltségi terület, több műveltségi terület vagy tantárgyi tartalom összevo-
násával kialakított komplex tantárgy vagy tantárgyi modul esetében az adott komplex tantárgyba, tantárgyi 
modulba bevont bármely műveltségi terület, tantárgy tanítására feljogosító szakos tanári végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkezik, valamint 
a) a tantárgynak, tantárgyi modulnak megfelelő szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséggel 
rendelkezik, vagy 
b) az a) pontban meghatározott szakirányú továbbképzés hiányában legalább százhúsz órás pedagógus-
továbbképzés keretében elsajátította az adott tantárgy, tantárgyi modul oktatásához szükséges elméleti és 
módszertani ismereteket. 

 

Jelenleg még a szakirányú továbbképzésekre a 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet tartalmaz szabályo-

zást. Ilyen szak még fellelhető, bár azt rebesgetik, hogy csupán két évig lesz elérhető, de hol van az 

még, többször lehúzták már a rolót a képzés fölött, és mégis jelenleg is elvégezhető Győrben és Vesz-

prémben is. 

Bár a (14) bekezdés b) pontja tartalmazza, hogy 120 órás végzettség is elegendő, de csak akkor, ha nem 

létezik megfelelő szakirányú továbbképzési szak, márpedig az van is meg nincs is (dráma és táncra nincs, 

drámára van).  

Az senkit nem érdekel, hogy ezeknek a szakirányú képzéseknek az akkreditációjakor tele kellett őket pa-

kolni mindenfélével, így a dráma szakmai tartalmai akár a 120 óra alatt is maradhatnak, azaz nem is biz-

tos, hogy ad a szakirányú képzés olyan szintű ismeretet, mint egy 120 órányi drámás továbbképzés –, 

gyakran még a 60 órásét sem éri el.  

Azért ezt említem épp a 60 órát, mert bár a főosztály tájékoztatása alapján igazán nem várhatjuk el, hogy 

a törvénymódosítás külön megnevezéssel térjen ki egy tantárgyra, amikor engedményező lépést tesz, 

mégis azt látjuk a 98.§ (6) bekezdésében, hogy az erkölcstan tekintetében ezt megtette. 

 

(6) Az iskolai nevelés-oktatás ötödik-nyolcadik évfolyamán az erkölcstan tantárgy tanítására az alkalmazható, 
aki a tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, vagy az iskolai neve-
lés oktatás ötödik-nyolcadik évfolyamán pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakkép-
zettséggel rendelkezik, továbbá legalább hatvan órás pedagógus továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés 
keretében elsajátította az erkölcstan oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket. 

 

Másfelől nézve, a (14) bekezdésre visszatérve, mivel a dráma és táncot akár komplex tárgynak tekintjük, 

akkor elég a egyik „modul” tanításához legyen megfelelő a végzettség. Tehát pl. a tánctanár taníthat 

drámát(!!!), míg a 120 órás drámapedagógiai tanfolyamot végzett nem.
20

  

A törvény a továbbiakban még tesz kitételt, hogy a foglalkoztatás, a folyamatos ellátottság ne ke-

rüljön veszélybe – a döntés így az intézményvezetőre, a tankerületi vezetőre hárul. 

                                                      
20 Ez önmagában botrányos jogi kitétel: a lehető legteljesebben szakmaiatlan. Ezen kívül logikátlanná és zavarossá teszi a 

területre vonatozó szabályozást – márpedig a jognak nem ez lenne a dolga. Tánctanár szép számmal akadhat, ennek a művészeti 

ágnak a tanárképzésében jóval hatásosabb és eredményesebb lépések történtek, mint a színművészet területén, és ezzel a 

drámához nem értők hosszú sorát lehet rászabadítani a szakterületre. Mindezzel együtt pedig kizárja a jogalkotó azokat, akik a 

hazai drámapedagógiai tudás zömét elsajátították a 120 órás továbbképzéseken (miközben etikából, sejthetően politikai okokból, 

60 óra is elég). Az is botrányosnak (sőt pazarlónak, az emberi tudással és energiával pocsékul bánónak) számít, hogy az államilag 

akkreditált pedagógus-továbbképzésből (lásd a 120 órás tanfolyamokat) semmiféle átjárás, semmiféle beszámítás nincs az 

államilag akkreditált pedagógusképzésbe, még akkor sem, ha esetleg éppen ugyanazok ugyanazt tanítják a két képzésben. (A 

szerk.) 
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Miután a törvény rendelkezései alapján került bevezetésre az új kerettanterv, így a dráma és tánc mint 

tantárgy, és eddig modulként integrálva kellett a tartalmat (NAT-ban eddig is benne volt) tanítani, eh-

hez meg csak a befogadó tantárgy tanításához szükséges  alapdiploma kellett, így 2017-ig gyakorlatilag 

akárki taníthatja totálisan végzettség nélkül is, de legkésőbb öt év múlva be kell iskolázni dráma-

szakra. 

 

A 99.§ 
(10) Ha a pedagógus szakképzettsége e törvényben meghatározott képesítésnek a megváltozott előírások 
miatt nem felel meg, és e törvény hatálybalépésekor a pedagógusnak 
a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van, legfeljebb a nyugdíjkor-
határ eléréséig változatlan munkakörben tovább foglalkoztatható; 
b) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél több ideje van, e törvény hatálybalépésének 
napjától számított öt év után csak akkor foglalkoztatható tovább pedagógus-munkakörben, ha tanulmányait 
a felsőfokú pedagógus-szakképzettséget nyújtó oktatásban megkezdte 

 

Itt felmerül ugyanaz a probléma, ami az alsó tagozaton, hogy amennyiben lazán kezelik ezeket a ren-

delkezéseket, bárkire rábízható a dráma tantárgy tanítása, szakmai módszertani ismeret nélkül. Pedig ez 

kicsit bonyolultabbnak tűnik a vajas kenyér megkenésénél, vagy a papírhajó hajtogatásánál, amit leírás, 

használati utasítás alapján meg lehet csinálni. 

 

A 6. pontban a középiskolára megfogalmazottak esetében is érvényesek az előbb leírt kedvezmények, 

2017-ig elkezdett képzés, illetve a szakirányú továbbképzés mint szakos végzettség elfogadása. Továb-

bá itt még a 98.§ (2) bekezdése is alkalmazható: 

 

(2) Középiskolában a művészetek és a technika-gyakorlati foglalkozás tantárgyakat főiskolai végzettséggel és 
a tantárgynak megfelelő tanári szakképzettséggel rendelkező pedagógus is taníthatja. 

 

A 10. pontban a művészeti iskolákra megfogalmazottak több ponton is aggályosak. 

Egyrészt több tantárgy esetében nincsenek a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári végzettsé-

gek ezen a területen. Másrészt szakmailag, pedagógiailag igen kifogásolható, hogy művész végzettség-

gel tanítható a dráma és színjáték főtárgy, miközben a művészképzésnek nem része a pedagógia, sem a 

dráma módszertana. Hangsúlyosan kifogásolandó, hogy csoportos foglalkozásokra épülő tanszakon, a 

8-20 fős csoportos órákat pedagógiai végzettség nélküli művészek taníthatnak az előképző évfolyam-

okon, valamint az alapfok első néhány évfolyamán, ahová javarészt alsó tagozatos gyermekek járnak, 

akiknek a tanítására közoktatási rendszerben még csak a főiskolai végzettségű szakos tanárok sem al-

kalmazhatóak. 

S bár a művészeti oktatásra általában nem vonatkoznak a közoktatásra érvényes szabályok, itt a törvény 

nem tesz kitételt erre vonatkozóan a 89. és 99.§ esetén, így a fenti engedmények, azaz a szakirányú to-

vábbképzési szak is szakvégzettségnek számít, a komplex tantárgyak esetén bármelyik benne szereplő 

tantárgy, vagy tantárgyi modulnak megfelelő végzettség elegendő, illetve amennyiben a további foglal-

koztatás a jelen törvény változásai miatt válik kétségessé, 2017-ig tovább foglalkoztatható a pedagógus, 

legkésőbb akkor azonban meg kell kezdje tanulmányait, hacsak nem 10 évnél kevesebb ideje van a 

nyugdíjkorhatárig. 

 

S végül a 13. pontban szereplő tagozatos kisiskolára vonatkozóan is az előzőek alkalmazhatóak az-

zal, hogy ’17-től meg kell kezdeni a tanári szakot.  

 

Így nézve a törvény számtalan kiskaput hagy, mégis gyakran szükséges lehet az érvelés, hogy akár az 

intézményvezető, akár a tankerületi igazgató meggyőzhető legyen.  

Valamint nem felejthetjük el, hogy ezek a kiskapuk mindig az ügyeskedéseknek adnak teret, ahelyett, 

hogy inkább a speciális igényű tantárgyakra vonatkozóan rendeletileg, átmenetileg szabályoznák konk-

rétan a területet. 


