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A drámapedagógia – a szó mai értelmezése 
szerint – viszonylag új keletű, angolszász ha-
gyományokra visszatekintő módszer (?), tudo-
mány (?).  A kérdőjelek azt a bizonytalanságot 
sugallják, hogy a drámapedagógia megterem-
tői, képviselői maguk sem egységesek a fo-
galom definiálásában. Nálunk sokáig nem is 
alakult ki az egyértelmű terminus technikus, 
hiszen kb. a hetvenes évek elején vezették be a 
drámapedagógia fogalmát, „minden olyan ne-
velőmunkára gondolva a használatakor, ami-
kor a dráma és a színház eszközeivel segítjük a 
pedagógiai folyamatokat”.1 Korábban a színjá-
ték-pedagógia kifejezés volt használatos. A két 
kifejezés közötti különbség a dráma elsődle-
gességét hangsúlyozza, az esetleges produkciót 
– amely a színház fogalmához kötné – a má-
sodik helyre utalja. Gabnai Katalin minden, 
a könyvében2 felsorolt játékot és gyakorlatot 
drámajáték néven illet, függetlenül attól, hogy 
vannak olyan dramatikus tevékenységek, ame-
lyek inkább a produkcióra való ráhangolódás 
vagy éppen utána, a levezetés szempontjából 
fontosak. Szemlélet kérdése, hogy milyen 
rangsort állítunk fel a fenti tevékenységek kö-
zött. Gavin Bolton szerint3 először vannak a 
gyakorlatok (A típus), aztán a dramatikus já-
ték (B típus), aztán a színház (C típus), végül 
a tanítási dráma (D típus). Ez utóbbi a dolgok 
megértésének érdekében születik. A C típust, a 
színházat úgy ismerteti, mint amely közönség 
előtt előadandó, komplex és kollektív erőfeszí-
tés által létrejött produktum.

A drámapedagógia a pedagógia, a pszicho-
lógia és a színházművészet metszetében helyez-

1  Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bevezetés a drámape-
dagógiába, Budapest, Helikon Kiadó, 1999, 282.

2  Gabnai: i. m.
3  Bolton, Gavin: A dramatikus tevékenységformák 

osztályozása, in Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (szerk.): 
Drámapedagógia szöveggyűjtemény, Debrecen, KFRT-
KF, 2007, 51–60.
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kedik el. Úgy tűnik, még ma is az az általános vélekedés, hogy a drámapedagógus 
feltétlenül színjátszó kört szervez, és a tevékenységük eredményeképpen mindenkép-
pen valamilyen produktum fog születni. Persze jó dolog, ha talál az ember egy átlagos 
iskolában művészi ambíciókkal megáldott diákokat, akik szívesen állnak ki nagyobb 
közönség elé, például egy művelődési ház színpadára, de meg kell, hogy lássuk, hogy 
a drámapedagógia alkalmazási területének ez csak egy szűk metszete lehet, hiszen 
ennél jóval tágabb alkalmazási köre lehetséges.

Egy számomra nagyon kedves könyvben (Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok) 
a már iskolába járó Danit a korábbi ovis társa, Pöszke folyton arról faggatja, hogy az 
iskola – minden járulékával együtt – mire jó. Én is így voltam/vagyok a drámape-
dagógiával, folyton ezt a kérdést teszem föl magamban: Mire jó? Erre a kérdésre 
szeretnék válaszolni a dolgozatomban, vagyis szeretném megfogalmazni a drámape-
dagógia alkalmazási lehetőségeit általánosságban, aztán szűkítem a kört: mire jó a 
drámapedagógia a gimnáziumban magyar nyelv és irodalom órákon, és végül egészen 
személyesen szeretném megfogalmazni, hogy nekem magamnak mire jó.

Mint dolgozatom elején utaltam rá, a szűkebb értelemben vett drámapedagógia 
nem túl régi fejlemény, de mindenképpen van létjogosultsága. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy az iskolákban már korábban is alkalmaztak dramatikus tevékeny-
ségeket didaktikai célokból. Hogy a saját házam tájáról vegyem a példát, Comenius 
pedagógusi tevékenységét szeretném felidézni. Mint ismeretes, Comenius Lorántffy 
Zsuzsanna meghívására érkezett 1650-ben a Sárospataki Református Kollégiumba, 
ahol a beköszöntő beszédében így szólt az akkori pataki diákokhoz: „…előadjuk nek-
tek: először is a latin nyelv szép rövid foglalatát, hogy annak kellemes tisztaságához 
kellemes úton érjetek el”.4 Comenius úgy akarta a latin nyelvet gyakoroltatni a diák-
jaival, hogy iskoladrámát írt számukra Schola Ludus címmel, mert fölismerte, hogy a 
játék nemcsak a pihenést s a testet erősíti, hanem megóvja, illetve visszaadja az elme 
elevenségét is.5 Az iskolai színjátékot elsősorban a gyakorlati képzés, a gyakorlás fő 
eszközének tekinti, s ezen túlmutató nevelő funkcióiról a következőképpen szól.6

- A publikum, a nyilvános nagyközönség előtti szereplés fokozza a diákság  
 teljesítményét, serénységre serkenti az emberi szellemet.

- A drámajátéknak semmihez sem hasonlítható fegyelmező ereje van.
- Szolgálja az emlékezet fejlesztését, „a szorgalom élesztését”.
- Biztosítja a nevelő érdekeltségét is a tanulási folyamatban.

4  Comenius: A lelki tehetségek kiműveléséről (A pataki iskola nagytermében 1650 november 24-
én tartott beszéd), in Kovács Endre (szerk.): Comenius Magyarországon, Budapest, Tankönyvkiadó, 
1970, 107.

5  Bakos József: Comenius sárospataki évei (1650-1654), in A Sárospataki Református Kollégium törté-
nete. Tanulmányok alapításának 450. évfordulója, Budapest, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 
1981, 59–79, 71.

6  Comenius: Schola Ludus 1956. évi sárospataki kiadásának az ajánlás szövege 3-4 o, ford. Bollók János, in  
Csorba Csaba – Földy Ferenc – Ködöböcz József (szerk.): Comenius és a magyar iskola, Sárospatak, 
Magyar Comenius Társaság, Bibliotheca Comeniana VII, 1999, 73kk.
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- A drámajátékban felismerhetővé válnak a tehetségek.
- Hozzászoktat a fesztelen viselkedéshez, hozzájárul a kommunikációban  

 való gyakorlottsághoz.

Mennyire szükségünk van nekünk, XXI. századi pedagógusoknak is ezekre a ho-
zományokra! Különösen azért, mert oktatási rendszerünk, ezen keresztül pedig mi 
mindannyian, egészen új jelenségekkel szembesülünk az iskolában. Tari Annamária Z 
generáció7című könyvében ír a mai tizenévesek sajátos nemzedéki vonásairól, és arról, 
hogy a média, az informatika, az internet, a kommunikációs vívmányok hatására 
diákjaink egészen másként „működnek”, mint az akár csak 10-15 éve iskolapadban 
ült mai fiatalok. A vizuális élményekhez és a vizualitáson keresztül rengeteg ingerrel 
bombázott, verbális készségek területén visszamaradott tinik figyelmét a hagyomá-
nyos – frontális – módszerekkel lekötni szinte lehetetlen. Mire jó a drámapedagógia?

A gyakran széteső családokból jött, és általában túlhajszolt, gyakran pesszimista 
jövőképű szülők gyerekeinek – túlzó általánosítással élve – mélyebb lelki sérülései 
lehetnek, mint a korábbi generációknak. Ez meglátszik az iskolai munka során: ne-
hezebb rendet tartani az osztályban, a gyerekek igénylik a „lelkizést”. Mire jó a drá-
mapedagógia?

Az első gondolathoz visszatérve: sokkal hatékonyabb a tanulás, ha a gyerekek 
nem tőlük idegen, távol eső tudáshalmaznak látják a tananyagot, hanem valamilyen 
módon kötődhetnek hozzájuk. Az lenne persze az ideális, ha egy gyermek már úgy 
ülne be az iskolapadba, hogy lenne egy általános rálátása a világ dolgaira, és az „új 
anyagot” könnyedén be tudná illeszteni tudása már kialakult koordinátarendszerébe. 
Sajnos azonban gyakran oly kevés igazi – nem virtuális – inger éri a gyerekeket, hogy 
semmihez sem tudják kötni az új gondolatokat. Erre – is – jó a drámapedagógia! Át-
élhetővé teszi a tananyagot. A dráma mindig „itt és most” játszódik. Aki egy helyzetet 
átél, az magáévá is teszi azt. Nem véletlen, hogy az ősi tudást és tapasztalatot tükrö-
ző népi kultúrában kiemelkedő szerepe és helye van (volt) a többnyire ünnepekhez 
kötődő népi színjátékoknak, dramatikus szokásoknak. Azért írtam egyszerre múlt és 
jelen időben az előző mondatomat, mert bár a népszokások egyre inkább visszaszo-
rulnak, de az igazi értékek mégiscsak maradandóak. Advent heteit minden évben újra 
és újra átéljük. Mindannyian várjuk évről évre a kisded megszületését. Hetenként 
meggyújtjuk a gyertyát az adventi koszorún. Karácsony szent este pedig – minden 
évben, újra és újra! – megszületik a Megváltó. A betlehemesek átélték a karácsonyi 
történetet, amikor beöltöztek a „jelmezek”-be. Vagy gondoljunk azokra a passiókra, 
amelyeket sok helyen ma is előadnak, vagy akár a húsvéti katolikus liturgiára, amikor 
Krisztus teste – hitük szerint – valóságosan ott van a templomban. Az átélt élmény a 
legerősebb benyomásokat rögzíti, nekem magamnak is az egyik legkorábbi emlékem, 
amikor nagymamámmal megnézhettem a betlehemezést.

7  Tari Annamária: Z generáció, Budapest, Tercium Kiadó, 2011.



124

Csákiné Győri Beáta Éva

SároSpataki Füzetek 23. évFolyam  2019 – 2

A második gondolatomhoz visszatérve: a drámapedagógia alkalmas arra, hogy 
fejlessze a drámajátékban részt vevők önismeretét. Tulajdonképpen ezért nem feltét-
lenül szükséges a színházi produktum, mert a drámajáték azokért van, akik játsszák. 
„A dráma felhasználásával történő személyiségformálás egyre nagyobb szerepet játszik 
az oktatásban, a nevelőmunkában, a terápia, a regenerációs és a szociális munka terü-
letén” – olvashatjuk Pinczésné dr. Palásthy Ildikó könyvében.8 (A dráma alkalmazási 
területei tehát nagyon széles körűek, most a témánk szempontjából talán kevésbé fon-
tos a már szakember hozzáértését igénylő pszichodráma bemutatása.) Bizonyos szitu-
ációkba kerülve az ember olyan élményeket – akár negatív élményeket – tapasztalhat 
meg, amelyekből a való életben gyakran sérülésekkel, lelki törésekkel kerülhetne ki. 
Ez elősegíti azt is, hogy aztán a játékon kívül már legyen tapasztalata és valamiféle 
gyakorlata a helyzet kezelésére, másrészt megtudja azt is, hogy egy ilyen szituációban 
ő maga hogyan viselkedne. Hányszor mondjuk ezt: ne ítélkezz felette – mármint egy 
másik személy felett –, hisz nem tudod, hogy te hasonló szituációban hogyan visel-
kednél. Vagy: csak akkor tudom, mit tennék, ha én is átélném ezt a helyzetet. Egy 
osztályközösségben viszont az is fontos, hogy a csoport mint közösség hogyan reagál 
bizonyos eseményekre, hogyan oldják meg a konfliktusaikat. Ezért alkalmazható pél-
dául szaktárgyi órákon túl az osztályfőnöki órákon a drámapedagógia. Csoportépítő, 
kohéziót teremtő, ön- és egymás ismeretét fejlesztő mivolta miatt. És ami miatt jó a 
drámajáték: mert mindezeket veszélytelenül, játékos formában tapasztalhatjuk meg. 
Azt hiszem, a tanár-diák viszony is átalakul a rendszeres drámaórák hatására. Hiszen 
a tanár itt nem feltétlenül a diák fölött álló, hatalommal bíró személy, hanem játszó-
társ. Gyakorló magyar- és drámatanárként a saját bőrömön is érzem a különbséget. 
Amikor még, a drámás tanulmányaim előtt kizárólag más módszereket használtam, a 
diákok feszesebbek voltak az órákon, én szemben álltam velük, ők csak engem láttak 
meg egymás hátát. Most, hogy rendszeresen élek magyarórán is a drámapedagógia 
eszköztárával, illetve vannak drámaóráim is, nagyon jó megtapasztalni, hogy meny-
nyire felszabadultak a diákok. Az óra elején körben ülünk, de aztán felállunk, vannak 
mozgásos gyakorlatok. Csoportokban játszanak, és sokat nevetünk, én pedig elve-
gyülök közöttük, nem vagyok, úgymond, kiemelve, nem a katedrán állok.

Azért is jó a hangulat a drámaórákon, mert a játék – a hagyományos népi játékok 
vagy akár a kisgyermekek játékai – alkalmas a stresszoldásra, a feszültség levezetésére. 
Ezért lehet terápiás célú a drámajáték (pszichodráma). Ismét a népi kultúrában ta-
lálok hasonlóságot. A hagyományban benne élő fiatal férfi, ha boldog volt, vagy ha 
valami csalódás érte, nem ököllel verte be az ajtót, hanem például kitáncolta magából 
az érzéseket. A virtuskodás nem agresszióban öltött testet, hanem egy gyönyörködte-
tő legényesben. A fiatalok körülállják ilyenkor a szólóban táncoló legényt, úgy nézik, 
mint egy előadást. És a fiatal férfi ezen a területen mutatja meg a kortársainak az 
ügyességét, fiatalságát, férfiasságát. Közhely, hogy olyan világban élünk, ahol nagyon 
sok a stressz. Persze azért is, mert ezek a hagyományos önkifejezési formák háttérbe 

8  Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: Dráma, pedagógia, pszichológia, Debrecen, Pedellus Tankönyvkiadó, 18.
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szorultak, és nem lépett helyébe más. Ezért – is – fontosak mindazon mozgásos, egész 
embert igénylő tevékenységek, mint a sport vagy a művészetek, vagy – esetünkben 
– a drámajáték.

 A drámajáték az erkölcsi nevelés, a szocializáció eszköze is. Amikor cselekszünk, 
mindig döntéseket kell hoznunk. Ilyen döntési helyzetekből áll az életünk. Gondol-
junk csak bele, milyen sok és milyen nehéz, életre szóló döntéseket kell meghoznia 
egy fiatalnak! Én el szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy szinte minden eldől 
fiatal felnőtt korban. Milyen iskolát, milyen pályát válasszak? Ki legyen a társam? 
Meghatározó, hogy hogyan döntenek ezekben a kérdésekben. Erre – amennyire csak 
lehetséges – föl kell készítenünk őket. A drámajáték során gyakran olyan alternatívák 
között kell választaniuk, ahol szemben áll egymással a könnyebb, de nem egyenes út 
és a nehezebb, de becsületes. Gyakran választok a drámaóra alapszövegének bibliai 
történetet. Egyik kedvencem Az irgalmas samaritánus példázata. Miközben játékban 
vannak a diákok, gyakran megállítom őket, és felteszek a szerepben levő diáknak egy-
egy kérdést. Például: „Milyen érzések kavarognak most benned, hogy így helyben 
hagytak ezek az idegenek? A testi vagy a lelki fájdalom a nagyobb?” „Dönthettél vol-
na úgy, hogy megállsz, és segítesz ezen a szerencsétlen emberen. Miért nem tetted?” 
„Gondoltál arra, hogy mit fog szólni a jó cselekedetedhez a többi samaritánus? Mit 
felelsz majd, ha megkérdeznek?” Éppen az ilyen erkölcsi kérdések azok, amelyekre a 
választ – különösen középiskolában – a diákok a legkevésbé hajlandók elfogadni egy 
felnőttől, tanártól, ha az „prédikál” nekik. Szerepben, átélve sokkal inkább megértik 
ezek tartalmát.

Számomra emlékezetes élmény volt egy érdekes műfajú színházi forma, az ún. 
„láthatatlan színház”. Az iskolánk egyik programján hitvalló fiatalok irányították ezt 
a játékot. Egyenként foglalkoztak minden érdeklődővel. Bekötött szemmel a saját 
életemet játszatták el velem. Ott nem kellett döntéseket hoznom, de az élet különbö-
ző helyzetei átélhetővé váltak, és ez segít a fontos döntések meghozatalában.

A mai pedagógia egyik legtöbbször hangoztatott kifejezése a kompetencia. A tan-
tervek hangsúlyozzák, hogy a kompetenciafejlesztés minden tantárgynak, minden 
tanárnak dolga. Érdekes, hogy hangsúlyos helyen, mondandója végén Comenius a 
kommunikáció fejlesztését jelöli meg. Mennyire aktuális ez a gondolat is! Ma, amikor 
a gyerekek többségével nem mondókáznak, énekelnek otthon a szülők, mert estére 
fáradtak, vagy akkor is dolgozniuk kell, a kamaszok pedig már azért nem akarnak be-
szélgetni a szüleikkel, mert inkább a közösségi oldalakon lógnak, ahol csak egyre csö-
kevényesedik a kifejező készségük – szóval manapság különösen fontos a kommuni-
káció tudatos fejlesztése. Szeretném megosztani az egyik iskolai tapasztalatomat. Úgy 
10-15 éve általános jelenség volt, hogy ha valakit kihívtam felelni, akkor „rizsázott”: 
vagyis beszélt mindenféléről, de világos volt, hogy nem készült. Ilyenkor természe-
tesen elégtelent kapott a tanuló. Manapság, ha valaki nem készül, akkor egyáltalán 
semmit nem tud mondani. Meg sem szólal. Most már annak is örülnék, ha rizsázna. 
És érdekes módon az új típusú érettségi pontozza az előadókészséget is, vagyis nem-
csak az a fontos, hogy mit mond az illető, hanem az is, hogy hogyan. Természetesen 
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nagyon helyes mindez, hiszen kikerülve az iskolapadból gyakran éppen az a döntő, 
hogy valakinek milyen a fellépése. Sokszor ez még fontosabb minden más készségnél. 
Egy állásinterjún a verbális információkhoz képest a nonverbális jelek döntenek kb. 
90 százalékban. Tehát nem az a lényeges, mit mond az ember, hanem az, hogy milyen 
az öltözéke, hogy jön be, tartja-e a szemkontaktust a beszélgetés alatt, milyen hatá-
rozottan tud érvelni a saját szakmai értékei mellett. Vagy gondoljunk arra, mit meg 
nem tesznek mai üzletemberek, politikusok a megfelelő kommunikáció kialakításá-
ért. Virágkorukat élik a retorikaiskolák. A drámajáték ezt a kompetenciát is fejleszti. 
Aki megszokja, hogy mások előtt különböző helyzetekben megnyilatkozzon, az nem 
jön olyan könnyen zavarba aztán a való életben sem hasonló szituációban. Ismét egy 
néptánchoz kötődő példát szeretnék hozni: az a fiú, aki megtanulja, hogy tánc köz-
ben hogyan karoljon át egy lányt, az nem jön könnyen zavarba, ha a kedvesét akarja 
először megölelni. Nem csoda, hogy 100-150 évvel ezelőtt nem volt annyi frusztrált, 
bizonytalan, szorongó fiatal, mint manapság.

 Mindezek után szeretnék rátérni arra, hogy mire jó a drámajáték kifejezetten 
az én szakterületemen: magyar nyelv és irodalom órákon. Egy-egy téma kapcsán a 
drámatanárnak hosszú fejtörést okozhat, hogy kitalálja, mit ragadjon meg a történet-
ből. Én úgy gondolom, akkor vagyok birtokában a tudásnak, akkor ismerek valóban 
egy ismeretanyagot, ha meg tudom fogalmazni egy mondatban is. Radnóti Miklós 
a hitvesének a Tétova óda sorai szerint „szerelme rejtett csillagrendszerét” így akarta 
megfogalmazni: „egy képben csak talán, s csupán a lényeget”.  „… mert annyit érek 
én, amennyit ér a szó / versemben, s mert ez addig izgat engem, / míg csont marad 
belőlem s néhány hajcsomó” – olvashatjuk a költemény későbbi soraiban. A költé-
szet és általában a művészet, így természetesen a dráma sűrítő jellegéről van itt szó. 
Nyilvánvalóan nagyobb erőfeszítést igényel tanártól, diáktól, ha élményeit egy képbe 
(állóképbe, mozdulatsorba stb.) kell sűrítenie, mintha beszélhetne róla kötetlenül, de 
megéri, mert ezek az impulzusok ezáltal sokkal erősebbek, maradandóbbak, átélhe-
tőbbek lesznek.

 Az iskolai órákon az egyik cél természetesen a tudás átadása ma is. Dramatizált 
formában jobban bevésődnek az információk, az elméletet játékba, mintegy keretbe 
teszi ilyenkor a tanár. Jó ez különösen akkor, ha valamilyen elvontabb ismeretanyagot 
kell átadni. Általános iskolában nyelvtan órán lehetséges olyan játék, hogy a gyerekek 
egyike a képző, a másik a jel, a harmadik a rag szerepébe élte magát bele, és így kell 
beszélgetniük. Olyan információk hangzanak el ilyenkor, mint, hogy milyen a szóele-
mek sorrendje – ki van elöl, ki középen és ki hátul –, melyikből mennyi van (például 
a ragból ugye csak egy), milyen hatása van a toldaléknak a szóra – például a képző a 
szó jelentését megváltoztatja. Jó ötletnek tartom, mert a gyerekeknek – úgy tűnik – 
egyre nehezebb megérteniük és megjegyezniük a nem kézzelfogható dolgokat.

 Az esztétikának egy ága a befogadásesztétika, vagyis külön tudományág fog-
lalkozik azzal, hogy hogyan értünk meg, interpretálunk egy művészeti alkotást.  
A szépirodalom befogadását és a saját értelem megtalálását is segíti a művek, a 
különböző történetek dramatizálása. Nincs egyetlen jelentése egyetlen műalkotás-
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nak sem. Pontosabban az igazi műalkotás mindig több rétegben értelmezhető. Sze-
mélytől, személyes tudástól, tapasztalattól függ sok esetben, hogy kinek mit jelent 
egy vers, egy elbeszélés.

 Dolgozatomban megpróbáltam a drámapedagógia alkalmazási területeit vé-
giggondolni. Comenius időtálló gondolataiból indultam ki, aztán pedig – a teljesség 
igénye nélkül – példákkal illusztrálva és meglehetősen szubjektíven soroltam föl azo-
kat a területeket, ahol a tanár a drámajáték eszközével élhet. Mint korábban kifejtet-
tem, hasznos a drámapedagógia, mert játék során az új ismeretanyag átélhetővé válik, 
hasznos, mert a drámajáték fejleszti az ön- és társismeretet, csoportépítő és konflik-
tuskezelő tevékenység, ahol a hagyományos tanár-diák kapcsolat is közvetlenebbé, 
egyenrangúbbá válhat. Segít a stresszoldásban, a feszültség levezetésében, emellett 
az erkölcsi nevelés, a szocializáció eszköze is. Aki rendszeresen vesz részt drámajáték-
ban, annak fejlődik a kommunikációs készsége, jobb lesz a fellépése. A tanórákon 
a drámai sűrítés segít megtalálni az ismeretanyag lényegét. Az elvont ismereteket is 
átélhetőbbé, ezáltal megtanulhatóvá teszi. A szépirodalom befogadását, a szövegek 
egyéni értelmezését is segíti.

 Nagy öröm számomra, hogy rátaláltam a drámapedagógiára, és ezáltal meg-
újulhatott a tanári eszköztáram. Azt hiszem számomra a fentiekből a legfontosabb 
a tanár-diák kapcsolat mélyítése. Hiszen egyre inkább tudatosan kell építeni emberi 
kapcsolatainkat, és talán soha nem volt még akkora szükségük a fiataloknak a tanára-
ik figyelmére, szeretetére, mint ma.

Applicable Aspects of Drama-based Pedagogy, or What is Theater Peda-
gogy Good for?

In this paper I tried to think through the applicable aspects of drama-pedagogy. I 
started with Comenius’s long-lasting thoughts, and then without the demand of 
drawing a full picture, remaining subjective in my choices, I introduced illustrated 
examples of the areas, where the drama pedagogical tools can be used. Drama-ped-
agogy is useful in many respects, because during acting knowledge will be experi-
enced in a new way. Drama improves self and peer learning, group building and 
conflict management, where the traditional teacher-student relationship can become 
more direct and equal. It can help to relieve stress and tension, and it strengthens 
self-control. Moreover, drama-pedagogy can be a tool of moral education and so-
cialization. Those who regularly attend drama-lessons will develop communication 
skills, and improve their social performances. Dramatic concentration in the lesson 
can help to find the essence of complex knowledge areas. Abstract information can 
be made more apprehensible, thus more learnable. It also facilitates the appreciation 
of high-literature and the individual interpretation of these texts.
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