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A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai 

tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, 

valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése, az 

összetartozás érzésének erősítése. 

 

A dráma és tánc kreatív folyamata szolgálja a tanulók ön- és 

társismeretének gazdagodását, segíti az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést 

és - ápolást. 

 

A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt 

különböző drámai és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk 

elsajátítását és értelmezését szolgálják. 

 

A mozgásos tevékenységek többek között fejlesztik a ritmusérzéket, a 

térérzékelést, a testtartást, a mozgáskoordinációt, az állóképességet. E 

tevékenységek során a tanulók megismerik a mozgásos kommunikáció és 

önkifejezés sajátosságait, eszköztárát, ezek gyakorlása és elsajátítása  hozzájárul 

az önazonosság erősítéséhez, fontos szerepe lehet a közösségi tudat 

kialakításában. 

 

Az erkölcsi nevelés területén a tanuló érti és a dramatikus tevékenységek 

során gyakorlatban is alkalmazza a kisebb és nagyobb közösségekre vonatkozó 

egyezségeket, társadalmi normákat.  

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés, a családi életre nevelés, 

valamint az önismeret és kapcsolati kultúra fejlesztésének területén ismeri az 

egyén felelősségét a közösség fenntartásában, fejlett ön- és társismerettel 



rendelkezik, képes harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására és 

fenntartására. Dramatikus tevékenységek során megismeri és feldolgozza a 

történelemben, a különböző kultúrákban és a művészetekben ábrázolt emberi 

viszonyrendszereket, képes meglátni a kapcsolatok motiváló tényezőit és 

buktatóit egyaránt. 

 

A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén képes közösségben 

végzett, összehangolt együttes tevékenységre a dramatikus játékok vagy a 

színházi munka során, képes a közösségen belüli, belső irányítású 

feladatelosztás kialakítására és végrehajtására. 

 

A fenntarthatóság, környezettudatosság területén képes átlátni a 

fenntarthatóság fontosságát, a környezeti problémák kialakulásában meglévő 

egyéni felelősséget. A dramatikus tevékenységek által megismeri a természet 

szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a 

fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartásformákat. 

 

A szociális és állampolgári kompetencia területén nyitott és képes a 

különféle kultúrák megismerésére és megértésére. Képes önálló vélemény 

kialakítására és megfogalmazására, mások véleményének tiszteletben tartására.  

 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia területén képes 

összehangolt, együttes tevékenységre, melyben képes a munka elvégzésére és 

irányítására egyaránt. Rendelkezik önálló ötletekkel, megoldásokkal, de ezeket 

képes alárendelni a közösségi szándékoknak.  

 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén kialakul 

benne a művészettel élés igénye. Tevékenyen rész vesz vagy közreműködik 

korosztálya produkciós tevékenységében, az ezzel kapcsolatos 

szervezőmunkában. Képes az együttes tevékenység élményének örömteli 

átélésére, tartalmi szintjeinek tudatosítására. Képes a közösen vállalt, 

megosztani kívánt gondolatok közvetítésére és közlésére, kialakul benne a közös 

alkotótevékenység belső igénye.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Célok és feladatok 

 

A tánc és dráma tantárgy tehát nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a 

középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának és a különböző színházi 

nyelvek elemeinek megtapasztalását a tanulók tevékenységén keresztül. Ez 

természetesen nem az elméleti ismeretek figyelmen kívül hagyását jelenti; 

mindössze arról van szó, hogy az elmélet a gyakorlati tevékenység 

eredményeképpen, az így szerzett tapasztalatokból leszűrve jelenik meg. A tánc 

és dráma tevékenység-központú. A tevékenységet követő elemző beszélgetések 

a fogalmi ismeretek bővítésével járnak, de nem valósulhatnak meg anélkül, hogy 

a tanulók megszerzett tudásukat, alakulóban lévő véleményüket, felvetődő 

kérdéseiket cselekvésbe ne emelnék. Az egyes drámai és színházi konvenciók 

megismerése és használata ezért tanár és tanuló számára egyaránt azzal a 

haszonnal is jár, hogy a nehezen megfogalmazható (vagy épp formálódó) 

gondolatok és érzelmek kifejezésére, illetve a meglévő ismeretek gyakorlati 

ellenőrzésére teremt lehetőséget. 

 

 Ezt a tevékenység-központú szemléletet tükrözi a tantervben követett 

szóhasználat is: gyakran szerepel együtt a játék és a munka szó. Ezek együttes 

szerepeltetése reményeink szerint megerősíti azt a törekvésünket, hogy bár a 

különböző területeken folyó művészeti tevékenységet szigorú szakmai 

folyamatok vezérlik, az órákon való részvétel a tanulók számára minden esetben 

örömöt és szellemi izgalmat jelentsen. 

 

 

 

Óraszám: 36/év heti 1 óra 

 

1.  Csoportos játék és megjelenítés     14 óra 

Cél: 

 A tanulók önkifejezési készségének fejlesztése, megnyilatkozásaik 

bátorítása, együttműködésük erősítése. 

 A kommunikáció különböző típusainak ismerete és a szituációhoz illő 

használata. 



Kulcsfogalmak: Koncentráció, ritmus, tempó, térérzékelés, stílus, 

testérzékelés, hangulat, érzelem. 

Követelmények: 

 Koncentrációs és lazítógyakorlatok (szöveges és szövegmentes légző 

gyakorlatok, relaxációs játékok, koncentrációs gyakorlatok az 

érzékelésfejlesztés, a figyelemtartás és - megosztás, a memóriakapacitás 

fejlesztésére). 

 Ön- és társismereti gyakorlatok (pl.: ismerkedő és megismerő játékok, 

interakciós gyakorlatok). 

 Páros, kiscsoportos és csoportos egyensúly- és bizalomgyakorlatok. 

 Verbális és nem verbális kommunikációs gyakorlatok.  

 Szándékos és tudatos nyelvi választások, kifejezésmódok: felismerése és 

használata dramatikus tevékenységekben. 

 Egyéni stílus, karakter, státusz, érzelem ábrázolása nyelvi és 

gesztusnyelvi eszközökkel. 

 A különféle beszédműfajok és a hatáskeltés eszközeinek alkalmazása a 

gyakorlatok során. 

 Fizikai koncentrációt, testtudatot fejlesztő gyakorlatok, kiscsoportos és 

csoportos együttműködést igénylő mozgásgyakorlatok. 

 Hangulatok kifejezése mozgással. 

 Stílus, jellem ábrázolása mozgással. 

 

 

 

 

2.  Rögtönzés és együttműködés      8 óra 

Cél: 

 Alapszintű improvizációs képesség. Az improvizációs munkaformák 

ismerete.  

 Figurák mozgásos rögtönzésekben történő ábrázolása. Improvizációk 

elemző értékelése. 

  

Kulcsfogalmak: Stílus, karakter, viszonyok, feszültség, státusz, kontraszt, 

harmónia-diszharmónia, fokozás, variáció, arányosság, hatás. 

 

 



Követelmények: 

 Improvizáció a tanár által megadott téma vagy fogalom, a tanulók által 

közösen kidolgozott cselekményváz (jelenetváz) alapján.  

 Némajátékos és szöveges improvizációk (pl. mozdulatra, 

hangeffektusokra, tárgyakkal), hétköznapi élethelyzetek felidézése 

mozgással és beszéddel, szituációs játékok (pl. befejezetlen történetre, 

fotóra, filmre, képzőművészeti alkotások reprodukcióival, a szereplők 

jellegzetes vonásainak megadásával). 

 Improvizáció a megismert kifejezési formák összefűzésével, illetve alkotó 

jellegű alkalmazásával.  

 Különféle kifejezőeszközök tudatos alkalmazása (pl. szituációs játékok 

hangeffektusokra, vázlat megadásával, a valódi érzelmek kimondásának 

tiltásával).  

 Hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése; látott vagy hallott 

történetek feszültség teli jeleneteinek felidézése kiscsoportos 

improvizációkban. 

 

 

 

 

 

3. Történetek feldolgozása- tanítási dráma    10 óra 

 

     Pedagógiai értelemben a dráma olyan játék, amely felépít egy 

képzeletbeli világot, szereplőit ebbe bevonja, valós problémákkal ütközteti őket. 

A dráma ereje abban rejlik, hogy: a dráma - cselekvésnek tűnik. Cselekvésbe 

ágyazott gondolkodás ez, melynek célja a jelentésteremtés, közvetítő közege 

pedig két kontextus (a valós történés és a megjelenített tartalom) kölcsönhatása. 

Hozzásegít ahhoz, hogy egy-egy téma valódi élménnyé váljon a gyermekek 

számára, élethelyzetként, akcióként éljék meg azokat, hozzásegítve őket saját 

gondolataik, ötleteik kifejezéséhez és gyakorlati megvalósításához.  

Cél: hogy ezáltal valós tudásra és tapasztalatokra tegyenek szert, a tanult 

dramatikus eszközöket tudatosan alkalmazzák események,  történések 

feldolgozásában, megjelenítésében. Továbbá: 

 A koncentrált csapatmunkára alkalmasság kialakítása. 

 A kommunikációs képesség, a hétköznapi és a művészi önkifejezés 

fejlesztése. 

 A kreativitás, az alkotói gondolkodás, a problémaérzékenység fejlesztése. 

 Fantáziafejlesztés. 

 Helyzetfelismerő, alkalmazkodó és rögtönző képesség fejlesztése. 



 A karakter- és stílusteremtési képesség, a térérzékelés, mozgásos 

ügyesség és ritmusérzék fejlesztése. 

 

 

 

 

Követelmények: 

 

 Jeles alakokhoz, eseményekhez, vagy korszakokhoz tartozó élethelyzetek 

feldolgozása dramatikus tevékenységekkel. 

 Mindennapi történetek, érzések, élmények feldolgozása drámajátékos 

tevékenységformákkal.  

 A célirányos helyzetértékelési és döntési képesség fejlesztése a történetek 

feldolgozása során. 

 Improvizáció a tanár által megadott téma vagy fogalom, a tanulók által 

közösen kidolgozott cselekményváz (jelenetváz) alapján. 

 Improvizáció a megismert kifejezési formák összefűzésével, valamint 

színházi stílusok elemeinek alkotó jellegű alkalmazásával. 

 Improvizáció zenére. 

 Szituáció megfogalmazása állóképben és mozdulatsorral. 

 Történet szerkesztése és megjelenítése mozdulatsorral. 

 

 

Kulcsfogalmak: Sűrítés, dramatizálás, szituáció, motiváció, történet, 

cselekmény, adaptáció.  

 

 

Jellegéből adódóan a tanítási dráma módszerével a saját kultúra számos 

eleme, vonatkozása (mesék, versek, dalok, hagyományok) építhető be az 

oktatásba, amelyek az identitás erősítésének, illetve más kultúrák (hasonlóságok 

és különbségek) megismerésének, sőt megértésének irányába hatnak. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



10 %  Színházlátogatás       4 óra 

 

Egy az adott csoport életkori sajátosságait és a közösséget vagy a korosztályt  

érintő problémát, kérdéskört feldolgozó színdarab közös megtekintése, a 

tapasztalatok, élmények együttes feldolgozása, elemzése drámás 

módszerekkel.  

 

Cél: 

 A színház és dráma jellemző műfaji jegyeinek azonosítása. 

 Alapszintű dramaturgiai fogalomkészlet használata. 

 A szerzett élmények mélyítése, elemzése 

 Személyiségformálás, világnézet tágítása 

 erkölcsi nevelés 

 

 

 

 

Várható eredmények a 9. év végére: 

 A tanulók képessé válnak a pontos önkifejezésre, a mások előtti 

megnyilatkozásra és együttműködésre. 

 Növekvő intenzitással és mélységgel vesznek részt szerepjátékokban, 

csoportos improvizációkban. 

 Tudatosan és kreatívan alkalmazzák a megismert munkaformákat.  

 

 

 A tanulók teljesítményének értékelése  

 

A teljesítmények értékelésében nem a tárgyi ismeretanyag visszaadása a 

legfontosabb, jelentős súlyú szempont a különféle tevékenységi formákban 

mutatott aktivitás, a társakkal való együttműködés képessége, illetve az ezen a 

két területen mutatott előrelépés. Ugyancsak fontos értékelési szempont a 

„produktumok” (improvizációk, átiratok, dramatizált szövegek, előadások, 

szituációs játékok stb.) esztétikai, tartalmi színvonala. Az értékelésnél sokat 

nyoma latban az elkészítés során (csoportos, kooperatív munkában stb.) 

tanúsított magatartás, aktivitás, illetve ennek során az együttműködő, önkifejező 

attitűd formálódása. 

 

 

 

  



 


