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A kutatási téma aktualitása

Az irodalom tantárgynak különleges a helyzete, ha az alapkompetenciák elérése – beszéd,
olvasás, írás, szövegértés – sikertelen, akkor maga az iskolai tanulás válik lehetetlenné. De a
sikeres szocializációhoz is ez a tantárgy segítheti hozzá a tanulókat, hiszen alapvető szerepe
van az ön– és társismeretben, erkölcsi kérdések tisztázásában, nemzeti hovatartozásunk
kialakításában. Így kutatása több mint egy tantárgy kutatása.

A fentiek ellenére az irodalom, az olvasás kezd kiszorulni az emberek életéből. Mi tehet
maga a tantárgy, a szaktanárok a virtualitizált, digitalizált világban? Erre a kérdésre keresem a
választ, egyrészt a tetten érthető valóságban – az irodalomórákon, a szóbeli és írásbeli
kikérdezés módjaiban, másrészt a témával foglalkozó irodalmárok, tantárgypedagógusok,
magyartanárok friss publikációinak elemzésében.

A kutatás célja

Az irodalomtanítás általános céljai iránt érdeklődtem kutatásom során, ezért
elvárásvizsgálatot készítettem kvantitatív módszerrel: mi az irodalomtanítás célja? – erre a
kérdésre vártam a választ lakóhelyem, Esztergom, valamennyi felsős esztergomi diáktól,
szüleiktől és a korosztályt tanító pedagógusoktól. Ugyanerre a kérdésre kerestem kvalitatív
módon is a választ, amikor a magyartanárokkal végzett mélyinterjúkban az önelvárást is
vizsgáltam: vagyis a tanári hitvallásokat. Kontrollvizsgálatként kutatásomat kiterjesztettem a
szlovákiai Párkányban található magyar tannyelvű alapiskola felső tagozatára is.

Az óralátogatások során inkább a ’hogyanra’ figyeltem, hagyományos és újabb
módszerek meglétére, arányára.

Az újabb elemek általam használt axiómái 2011-ben a következők:
- tartalmi kérdésekben: kortárs irodalom, kortárs ifjúsági irodalom beemelése a

tananyagba,
- módszertani kérdésekben: a múltat idéző módszer (frontális tanári előadás, tanár

diktálta vázlatírás, tankönyv tanulói felolvasása stb.), a jelen domináns kérdezve-
kifejtő módszere mellett az újabb módszerek - a kooperatív, projekt, tanítási dráma,
multikulturális, médiapedagógia, felfedezésen, kutatáson stb. alapuló oktatási
stratégiák.

Feladatomul tűztem ki azt is, hogy indokoljam, miért és hogyan függ össze az
irodalomtanítás megújításának kérdése a drámapedagógiával, ezért kutattam a
drámapedagógia jelenlétét az egyes iskolákban, ill. az irodalomórákon.

A kutatás során alkalmazott kutatási módszerek

Empirikus, leíró jellegű a dolgozatom: megpróbáltam a meglévő, kutatható irodalomtanítással
kapcsolatos elvárásokat, ill. gyakorlatot feltérképezni. A kutatás területén 8 iskolát kerestem
fel, összesen 26 magyartanárral készítettem interjút, ill. ugyanennyi órát látogattam meg. A
tanulóktól és a felnőttektől (szülők, pedagógusok) 1534 kérdőívet kaptam vissza értékelésre

A kutatás 2010 októberétől 2011 januárjáig folyt, a kapott adatok feldolgozása eltartott
2011 áprilisáig. Az óralátogatásokra készülve először on-line kérdőívet küldtem körbe a
Magyar Drámapedagógiai Társaság tagjainak, azt kértem, hogy egy mellékelt listán jelöljék,
mit tartanak drámás eszköznek, mit nem – 28 választ kaptam vissza. A szabályjátékokat, a
szerepbe lépést, a drámai konvenciókat egyértelműen a drámapedagógia eszköztárához
sorolták. A felmérés szerint az alábbiak azok, amelyek egyértelműen nem tartóznak a
drámapedagógiához (természetesen a listán szereplők közül): projekt munka, tanári előadás,
programozott oktatás, feleltetés, médiahasználat, színdarab betanulása, tanulók által tartott



kiselőadás, versmondás, keresztrejtvényfejtés, barkochba, találós kérdés. Így lett egy listám,
viszonyítási pontom, ugyan nem egy egzakt definíció alapján, de tükrözve egy bizonyos
szakmai konszenzust, így a listán szereplő elemek meglétét, vagy hiányát vizsgálhattam az
óralátogatások alkalmával, ill. helyüket a tanóra menetében.

Az óramegfigyelések során kétféleképpen dokumentáltam egy időben a vizsgált
eseménnyel (a drámás eszközök vizsgálata mellett): egyrészt elvégeztem az órák Mérei
Ferenc – Knausz Imre által kidolgozott aktometriai vizsgálatát1: jegyzőkönyvezést végeztem
percenként2 a megnyilvánuló, a funkció, a tartalom és az információforrás szerint. Erre a
kódolásra szükségem volt, hiszen a vizsgált jelenségeket bizonyos szempontok szerinti
kategóriákba kellett sorolnom, tömörítenem, sőt értelmezési lehetőséget is keresni kellett
bennük.3 Az aktometriai módszer segítségével részletesebben, dokumentáltabban tudtam
közzétenni kutatásom, a megfelelő táblázatokkal pedig a számszerűsíthetőség elvét
igyekeztem alkalmazni, és ez által az elfogultságot a minimalizálni szerettem volna. Másrészt
az esettanulmány leggyakoribb módszerét a naplóvezetést4 is használtam az óralátogatások
során. Így az objektivitásra törekvő jegyzőkönyvezés mellett szubjektív élményeimet is
rögzítettem, melyre Mészáros György PhD-dolgozatában5 olvasható naplóbejegyzések
ihlettek.

Az óralátogatások mellett Esztergom valamennyi felsőben tanító magyartanárjával
készítettem interjút. Az interjú egyértelmű kérdésekkel kezdődött: neme, végzettsége,
továbbképzések, pályán töltött idő. Majd azt kértem, hogy költői képben: hasonlatban vagy
metaforában, fejezzék ki, minek tekintik az irodalomtanítást. Az ötletet Szivák Judittól, ill.
Vámos Ágnestől6 vettem, éppúgy mint a fogalmi térképet, avagy rendezett fát7, az instrukció
szerint az elkészítendő ábrán az irodalomtanításhoz kapcsolódó fogalmaknak kell
szerepelniük, minimum 8-nak, maximum 10-nek, és a fölé-, mellé- vagy alárendeltséget is
jelölni kellett/lehetett.

Mindkét feladatot a tömörítés, a számszerűsíthetőség, ill. ezáltal a könnyebb
összehasonlítás kedvéért találtam ki. Majd induktív tartalomelemzésnek is alávetettem a
kapott metaforákat: tematikus kapcsolatokat, belső összefüggéseket, ellentmondásokat és
hangsúlyokat tükröz e 26 ábra, ill. 25 költői kép (az egyik tanár nem tudta/nem akarta
metaforában kifejezni magát). A magyartanári hitvallás megfogalmazására egy másik
kérdésben is visszatértem, így metafora, ill. ábra nélkül is vallhattak az irodalomtanárok
munkájuk értelméről, céljáról.

Azt is kértem, hogy állítsák fontossági rangsorba az egyes tantárgyakat a külvilág (szülők,
gyerekek, kollégák) megítélése szerint, és e rangsorba helyezzék el a saját tárgyukat is – az
irodalmat is. Érdekes módon különböző, ellentmondó eredmények születtek, de valamennyi
interjúalany rendkívül határozottan kiállt a saját rangsora mellett. Az összesített eredmény
szerint az irodalomóra a középmezőnyben foglal helyet a tantárgyak rangsorában.

1 Mérei Ferenc: Az aktometria. A genetikus szociálpszichológia egyik vizsgálati módszere.1948. In: UŐ: Társ és
csoport. Tanulmányok a genetikus szociálpszichológia köréből. Bp., 1989., 80-95. o.
    Knausz Imre: A történelemóra vizsgálata aktometriai módszerekkel. Miskolci pedagógus. 29. szám, 2004. okt.
60-72.o.
2 Az egyes tényezők időtartam szerinti megjelenését százalékos aránnyal jelöltem: 45 percet véve 100
százaléknak.
3 Szabolcs Éva: A kvalitatív kutatás metodológiája. Műszaki Kiadó. Budapest. 2001.  105.
4 Golnhofer Erzsébet. : Az esettanulmány. Műszaki Kiadó. Budapest. 2002. 79. o. 83-4. o.
5 Mészáros György: Az iskolai szubkultúrák szerepe a nevelési folyamatban. Iskolai etnográfia. 2009. PhD
dolgozat.
6 Szivák Judit: A pedagógus gondolkodás kutatásának módszerei. Műszaki Kiadó. Budapest. 2002.
Vámos Ágnes: Metafora a pedagógiában. Oktatásmódszertani Kiskönyvtár. Gondolat Kiadói Kör, ELTE BTK
Neveléstudományi Intézet, Budapest, 2003..
7Szivák Judit: A pedagógus gondolkodás kutatásának módszerei. Műszaki Kiadó. Budapest. 2002. 70. o.



Módszertani kérdésekre is sor került az interjú során. Gyakran nem tudták megnevezni,
milyen módszert használnak, ami a sztereotip módszertani eszközhasználatra utal. Ekkor azt a
kérdést tettem föl, mennyiben tanítanak úgy, ahogy őket tanították - felhasználva Falus Iván
könyvében olvasható állítást, miszerint: „A módszerek többségét a pedagógusok volt
tanáraiktól tanulták meg, kisebb szerepet játszik ebben a szakmódszertan, a továbbképzés, az
iskolai gyakorlat és még kevesebbet az elméleti pedagógiai tárgyak.”8 Főleg a fiatalabb
kollegáknál volt erős a valamikori tanár befolyása. Az idősebb kollégáknál visszatérő
motívummá vált az alábbi megállapítás: a mai gyerekeket már nem lehet a régi, hagyományos
módszerekkel tanítani.

A drámapedagógia jelenlétére is rákérdeztem, nem akadt olyan tanár, aki nem hallott
volna róla, a többség kíváncsi rá, és akadnak drámapedagógiai végzettségű irodalomtanárok
is. Ennek ellenére ahány iskola, annyiféle a drámapedagógia jelenléte: van, ahol van
drámaóra, van ahol nincs, van olyan iskola, ahol a néptánc a hangsúlyos, van ahol a
színjátszás.

A kutatásom másik részében kvantitatív vizsgálat keretében rövid (2-3 perc alatt
kitölthető), önkitöltős, zárt, ill. félig zárt kérdéseket tartalmazó kérdőívvel kerestem föl
valamennyi felsős gyerekkel rendelkező szülőt, felsős diákot, felsőben tanító pedagógust az
iskolaigazgatók, osztályfőnökök közreműködésével. A visszakapott és feldolgozott kérdőívek
száma 1534. A gyerekeknek és a felnőtteknek (szülőknek, pedagógusok) azonos kérdéseket
tettem fel, csak értelemszerűen tágult a kör a felnőttek esetében a foglalkozás
megnevezésével, a pedagógusok esetén pedig a szak megnevezésével, ill. a kérdőíven
szereplő megfogalmazásokat próbáltam a gyerekek esetében egyszerűbben megfogalmazni.

A kérdőívvel az alábbi célok rangsorát tudtam meg: az ún. klasszikus műveltség
megszerzése, az olvasás megszerettetése, erkölcsi nevelés, szóbeli, írásbeli
kommunikációképesség fejlesztése, magyarságtudat kialakítása, személyiségfejlesztés,
szövegértés fejlesztése, ill. az egyéb kategória segítségével a célok kiegészülhettek újabb
tényezőkkel.

Az irodalomtanárokkal folytatott nyílt kérdésekkel operáló interjúkban a tanárok válaszai
utalhattak a fenti célokra, ill. új tényezőket is behozhattak a vizsgálat körébe. Így lehetségessé
válhatott a tanulás/tanítás résztvevőinek (tanárok, tanulók, szülők, pedagógustársak) az
irodalomtanítással szembeni elvárásainak együttes vizsgálata.

A kutatás eredményei: a munkahipotézisek felülvizsgálata

Mindent elkövettem, hogy torzítás nélkül feltárjam az irodalomtanítással kapcsolatos
elvárásokat, célokat, az esztergomi, a párkányi (magyar nyelvű) irodalomórák tartalmi,
módszertani jellemzőit, a drámapedagógia helyzetét a városban. Az eredményeim a kutatás
előtt rögzített hipotézisek tükrében a következő.

Az első hipotézisem: A tananyaggal együtt változnak a módszerek is, de ez a változás
- a hagyományt (az tanítják, amit nekik tanítottak és úgy) leginkább képviselő -
irodalomórán igen lassú - csak részben bizonyult igaznak. A szaksajtó a legutóbbi 20 évben
folyamatosan arról szól, hogy az irodalomtanítás paradigmaváltás előtt áll, és az újítók
kulcsszavai a gyerekközpontúság, az élményszerűség, az interaktivitás. A vizsgálatban
résztvevő tanárok az interjúk alapján inkább vannak a változtatások mellett, mint a látott órák
alapján. Bizonyításul csak néhány adat az aktometriai felmérésből: az órák 32 %-át tette ki az
irodalmi szöveggel folyó munka, irodalmi szöveg az órák 60 %-ában nem hangzik fel sem
tanári, sem tanulói felolvasásban, 57 %-ában egyáltalán nincs csoport- vagy páros munka, a
tanórák 5 %-ában van szó érzelmekről, erkölcsi kérdésekről. De nem volt tanóra korrajz vagy

8 Falus Iván: A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Bp., 2006. 70. o.



életrajz, ill. a szövegfeldolgozás elméleti ismeretei nélkül. Ezzel szemben az interjúk
kulcsszavai a személyiségfejlesztésre, a műre és az egyes kompetenciák fejlesztésére utaltak.

Ezek az adatok azt jelzik, hogy az esztergomi irodalomtanítás gyakorlata még a modern
műközpontú irodalomtanítás paradigmaváltásáig sem jutott el, és az előbb említett
posztmodern irodalomoktatásra vonatkozó célok inkább csak a szavakban, mint a tettekben
valósulnak meg.

A tanítóképző és egyéb tanárképző intézmények módszertani felkészítő munkájáról fest
nem éppen kedvező képet, az az adat, hogy az újabb módszerek használói az idősebb, több
mint 10 éve a pályán lévő, pedagógusok. Mindez megerősíti a továbbképzések fontosságát is.

A második hipotézisem: A drámapedagógia ismertsége, használata lassan, de
erősödik. Ennek oka a NAT által előírt óraszám és tananyag, ill. a továbbképzések -
igaznak bizonyult, a drámapedagógiáról mindenki hallott elsősorban a továbbképzéseken, sőt
három magyartanár kétéves drámapedagógiai végzettséggel is rendelkezik. Azonban
drámaóra már csak a vizsgált 8 iskola közül háromban van a felső tagozaton. évi 15 órában. A
drámapedagógia irodalomórákon való jelenlétéről a következő mondható: az irodalomórák 15
%-át tették ki a drámás eszközök, a látott órák felében egyáltalán nem volt drámás eszköz, 35
%-ában az egyes órák 10 %-át tették ki – egy-egy játék formájában, de az órák maradék 15
%-ában (ez konkrétan három órát jelent) magukra a drámás eszközökre épült fel az óra.

A harmadik hipotézis: A drámapedagógia további elterjedése segíthetne az
irodalomtanítás tartalmi, módszertani megújulásában – félig hipotézis maradt,
gyakorlatban megvalósulását csak néhány órán rögzíthettem, de elméleti alapon, ill.
magyartanárok vallomásaival alá tudom támasztani az állításomat. Az empirikus kutatás
során, ahogy már említettem, csak három valóban drámapedagógiára épülő órát láttam, és
akkor is az volt a benyomásom, hogy mind a tanár, mind a tanulók számára nem a
mindennapokat idézi a drámás eszközökkel élő óra. Újabb kutatással, kontrollcsoportos
kísérlettel valószínűleg a hipotézis teljes mértékben igazolható lehetne.

Minden esetre a személyiségfejlesztés az irodalomtanítás egyre inkább felvállalható célja,
amit a drámapedagógia mindig is a legfőbb feladatának tekintett. A tanítási dráma mint
komplex alkotó és egyben kooperatív tevékenység mindenképp hathatós eszköze lehet a
személyiségfejlesztésnek.

A negyedik hipotézisem: A magyartanárok kritikusak a tananyaggal szemben. Újítási
ötletek vannak, de egységes álláspontjuk iskolánként (vagyis helyi tantárgy szintjén
sem) nem kristályosodott ki még - a kutatás során kissé eltávolodtam ettől a kutatási
iránytól, azaz a tartalmi kérdésekre nem fókuszáltam. A helyzet bonyolultságát azonban
érzékeltem: a többség a kortárs irodalom beemelését sürgetné a tananyagba, de néhányan
szívesen tanítják a régi magyar irodalmat is, és kedvelik az irodalom kronológiai
megközelítését is, sőt találkoztam olyan tanárral is, aki egyenesen elutasítja a kortárs ifjúsági
irodalmat. Egy másik iskola ezzel szemben a házi olvasmányok támogatása érdekében
bevezette azt a rendszert, ami szerint a magyaróra az egyéni házi olvasmányok bemutatásával
kezdődik, és nem csak a kortárs ifjúsági irodalmat, hanem akár az ismeretterjesztő irodalmat
is elfogadják a felső tagozaton. Más iskolában ilyen egységes az irodalomtanítására
vonatkozó tartalmi, módszertani koncepciót nem találtam.

Az ötödik-hatodik-hetedik hipotézis egyértelműen megdőlt: 5. A szülők gyerekek,
tanártársak és maguk az irodalomtanárok mást tekintenek az irodalomoktatás céljának.
6. A leggyakoribb célok: ún. klasszikus műveltség, olvasás megszerettetése, szövegértés,
etikai útmutatás, magyarságtudat kialakítása, személyiségfejlesztés. 7. Az elvárásbeli
különbözőségekről nem tudnak vagy legalábbis nem vesznek tudomást az oktatás
szereplői.

A szülői-tanulói-pedagógusi–magyartanári elvárás megegyezik a NAT koncepciójával,
miszerint a kommunikációs képesség fejlesztése, az olvasás megszerettetése, a szövegértés



kulcsfontosságú, tehát jelentős különbség nincs az érintettek közt, bár az lehetséges, hogy
erről a véleményegyezésről nem tudnak a szülők, tanulók és pedagógusok.

A pedagógusok és a szülők elvárásai közt árnyalatbeli különbségek vannak - az első két
helyezett azonos: olvasás megszerettetése, kommunikációs képesség fejlesztése. A harmadik
hely a pedagógusoknál a szövegértés, a szülőknél a műveltség. A gyerekek a kommunikációs
képesség fejlesztést tartják a legfontosabbnak, majd a szövegértést. Jelentős különbség köztük
és a felnőttek közt az olvasás megítélésében van: ők inkább a műveltséget választják, mint az
olvasást - a harmadik helyre tették a műveltséget és a negyedik helyre az olvasást. Ez
mindenképpen intő jel a magyartanárok számára: az olvasás megszerettetésére még nagyobb
gondot kell fordítani. Ebben segítség lehet egyrészt az eddig pad alatt olvasott kortárs
gyermek – és ifjúsági irodalom közös, megbeszélt olvasmánnyá emelése, másrészt a
klasszikus irodalom interaktív, élményszerű, korszerű, drámás módszerekkel való
feldolgozása. Azaz a klasszikus művekben megfogalmazott problémák átemelése a gyerekek
jelenébe – például az apa nélküli csonkacsaládokban átélt gondok átemelése a Toldi
tanításába, ahol központi kérdéssé lehet tenni azt, hogy miért gyűlöli a két testvér ennyire
egymást.

Mindenekelőtt el kellene fogadni az irodalomtanításnak új paradigmáját, miszerint az
irodalomtanítás feladata elsősorban nem a kor-és szellemtörténet oktatása, hanem a
kulcskompetenciák elsajátíttatásán túl olyan szellemi útravaló átadása, ami segíti a gyerekeket
élni, önmagukat és világukat értelmezni.

Általános az a jelenség, hogy a klasszikus műveltség elismertsége csökken, helyette
praktikusabb célok törnek előre, mint a kommunikációs képesség fejlesztése, olvasás
megszerettetése, szövegértés, személyiségfejlesztés. Érdekes módon ezzel a tendenciával a
hagyományos humán műveltség alapjait tanító magyar- és történelemtanárok is egyetértenek,
sőt élen járnak: a magyartanárok a hét tényező közül csak az utolsó előtte helyre tették a
műveltséget, a történelemtanárok pedig az ötödik helyre. A kutatásban vizsgált
magyartanárok a műveltség elé helyezték az olvasás megszerettetését, a kommunikációs
képesség fejlesztését, a szövegértést, a személyiségfejlesztést és az erkölcsi nevelést is.

Be kell látnunk, hogy a klasszikus műveltséghez való eddigi ragaszkodás idő- és
energiaigényei folytán a fenti, újabb célok megvalósítását nehezíti. Úgy tűnik az
elvárásvizsgálatok alapján, hogy a tantárgy érzékelhető társadalmi presztízsvesztését a
paradigmaváltás inkább megállíthatná, mint erősítené – vagyis a változtatás mellett állnak a
tanulásban-tanításban érintett csoportok.

Bebizonyosodott a kutatás által az is, hogy a tanári önelvárás céljai az oktatás során
használt direkt és indirekt eszközei által eljut és felvállalható lesz a tanulók számára is –
vagyis annak a tanárnak a tanítványai, aki például mindent megtesz a gyerekek
szókincsbővítéséért, ők maguk is fontosnak kezdik tartani a tanáruk célkitűzését.

Javaslattétel az irodalomtanítással kapcsolatban

- Az anyanyelvi képzés kapjon legalább akkora figyelmet – óraszám, csoportbontás terén -,
mint az idegen nyelvi képzés.  A kommunikációs képesség fejlesztés nem hajtható végre 40
fős osztályokban.
- A pedagógusok módszertani oktatását komolyabban kell venni alapképzésüknél is és a
későbbi pályájuk során is. Az esztergomi pedagógus társadalom módszertani kultúrája a XIX.
végét őrzi, módszertani elmaradásunkat pótolni kell, ha a XXI. századi gyerekek tanítását
célozzuk meg. Az aktometriai felmérés egyik eredménye, hogy az órákon - a vizualitás
korában - a szemléltetés (könyvben található képek, power pointos bemutató) aránya 5 %-os
volt.



- Az irodalomtanításnál ne csak az irodalom-, hanem a neveléstudomány szempontjai is
érvényesüljenek. Az olvasandó könyveknél vegyék figyelembe a gyerekek életkorát,
érdeklődési körét, ne csak az elsajátítandó műveltséget.
- Az élményközpontú, befogadóközpontú irodalomtanítás nemcsak interaktivitása miatt tér el
a hagyományos irodalomtanítástól, hanem célkitűzésében is, hiszen nem a kanonikus művek
általánosan elfogadott interpretációjához akar elvezetni, hanem a saját olvasathoz, amely
együtt jár a mű elolvasásával, hiszen a tanuló a saját értelmezéshez nem juthat el, ha csak a
tankönyv ismertetését olvassa el. Tehát az elvárásvizsgálatnál dobogós helyezést kapott cél
mint az olvasás megszerettetése és az újabb tanítási koncepciók jegyben járnak.
- El kellene dönteni, hogy mi biztosít szebb, biztosabb jövőt az irodalomtanításnak - a
megőrzés vagy a változtatás? És ki szólhat bele ebbe a döntésbe? Politikusok, tudósok,
szaktanárok, szülők, gyerekek? Az állam mint fenntartó? Az elvárásvizsgálatnál a szülőknél-
pedagógusoknál-tanulóknál a változtatás iránti igény egyértelműnek mutatkozott.
- A magyar társadalom képes-e tolerálni plurális kánonokat, a meglévő kánonok pedig
adekvátak-e kultúránkkal? Ebben segíthet a drámapedagógia is, ami a személyes, egyéni
tudás megteremtésére kiválóan alkalmas, hiszen az őszinte etikai döntések meghozatalára
kényszerít, és elutasítja a közhelyes evidenciákat.
- A drámapedagógia az egyedüli módszer, tantárgy, pedagógia, amelynek célja közvetlenül a
résztvevők személyiségfejlesztése. Használata akár önállóan, akár tantárggyal ötvözve
interaktivitása és élményszerűsége révén hatékonyabbá teszi a pedagógusok tanító-nevelő
munkáját. A fentiek értelmében alkalmazását szélesíteni kellene – használják minél több
tantárgy keretében, ill. legyen az egyes tantárgyak keretében egyre több terület
megtanításának módszere.
- A drámapedagógia ne váljon egyedüli tanítási módszerré, de része legyen minden tanár
változatos módszertani fegyvertárának.
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