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Bring Your Classroom to Life: Learn to Teach English and Other Languages with Drama című 

egyhetes, a dráma eszköztárát az idegen nyelvi órába való integrálását megcélzó 

műhelymunkán vettem részt 2019/07/08 és 2019/07/13 között Firenzében, Olaszország 

Toszkán régiójának központjában, egy ötfős nemzetközi csoport tagjaként.  

A kurzust egy amerikai házaspár vezette: Marisol Santana 

(https://www.marisolsantana.com/) és Jose Angel Santana 

(http://www.joseangelsantana.com). Mindketten egyetemi oktatók, 

Marisol több területen alkotó művész, a TESOL Drama megalapítója 

(https://www.tesoldrama.org/), Jose pedig többszörösen kitüntetett 

tanár, mentor, színész, rendező, és fényképész.  

 

A tanfolyam alappilléreit az ún. színészi eszköztár elemei 

(actor’s toolbox) adták: a test, a hang, a képzelet, a figyelem és 

az együttműködés. Mindezeket a nyelvtanulás négy területére 

(olvasás, írás, hallgatás és beszéd) vetítve tártuk fel 

részletesebben változatos, cselekedtető módszerekkel és 

folyamatos  interakcióval.   

A legnagyobb hangsúly a beszéden volt. Minden drámaszituációs 

feladat egyben a hatékony kommunikációt is célozta. Értékesnek 

bizonyultak számomra a következők: Carl Rogers aktív hallgatási 

(értő figyelem) elmélete, az ahhoz kapcsolódó kommunikációs technikák, 

továbbá Viola Spolin improvizációs színháza, Dorothy Heathcote folyamatdráma koncepciója, 

ill. Sanford Meisner technikája. A dráma alapjait adó szabad asszociáció és spontaneitás 

rendkívüli játékosságnak adhat teret idegennyelvi órákon is. A megismert és átélt dráma 

tevékenységek, játékok és improvizációs gyakorlatok nagyon hasznosak nyelvi és társas 

kompetencia fejlesztésére egy empatikus, támogató és biztonságot nyújtó tanteremi 

környezetben.  

Örömmel tölt el, hogy a dráma kurzuson a nyelvtanítás egy új 

nézőpontját ismerhettem meg, így módszertani felkészültségem 

gazdagodott. Szakmailag és személyesen is az volt rám a 

legnagyobb hatással, hogy a tanfolyam során a különböző 

feladatok szintézise révén a közös, csoport élményeken 

keresztül jobban megismerhettem a saját és a csoporttagok 

személyiségének különböző rétegeit, amely az egyéni és 

csoportmunka hatékonyságát nagyban növelte. Így például egy feladat során fényképek 

halmazából mindegyikünk választott egyet, majd saját, belső világunk megjelenítéseként a 

képen látható ismeretlen személyt életre keltettük, úgy hogy egyes szám első személyben 

monológot írtunk és azt egymásnak dramatizálva előadtuk. Ezt követően házi feladatunk az 

volt, hogy válasszunk egy firenzei művészeti (tárgyi) alkotást, továbbá egy Firenzében látott 
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valós, ismeretlen személyt. A feladat szintéziseként jelenetet kellett írnunk másnapra (a 

szituáció alapkövei alapján: who? where? what?), melynek a monológból előtűnő karaktert, a 

műalkotáshoz kapcsolódó asszociációk alapján megkonstruált egyént és a választott személyt 

szintézisbe kellett hoznia. A jeleneteinket a következő napon elő is kellett adnunk színpadi 

előadásként. Ez a komplex feladat, amely integrálja a művészetet és egy idegen nyelv 

használatát, ugyan csak parányi morzsája az öt napos intenzív tréningnek, mégis kiváló példa 

arra, hogyan segítheti elő a dráma az idegennyelv tanítás mind a négy alapterületének 

fejlesztését. Életre szóló emlék megtapasztalni egy új nézőpont hatékonyságát és lelkes, 

felkészült szakemberektől tanulni interkulturális csoporthelyzetben.  

 

 

Köszönöm a lehetőséget! 

 

Gaál-Szabó Anita 

 


