
 

 

DRÁMA ÉS TÁNC a 12. évfolyamon 
 

A dráma és tánc tanításának célja az élményeken keresztül történő megértés, 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 dramatikus 

tevékenységek során gyakorolja a társainak való segítségnyújtást különféle megjeleníthető 

élethelyzetekben. A közös munka folyamatában megtapasztalja, hogy kisebb és nagyobb 

közösségének működése az ő felelőssége is, a dramatikus tevékenység során, a mintha-

helyzetek „gyakorlóterepén” felelősséget érez és vállal társaiért. Képes megfogalmazni 

véleményét és elfogadni mások érvelését 

Emellett a hatékony, önálló tanulás megalapozásaként részt vesz egész csoportos, 

kiscsoportos tevékenységekben, és vállal egyéni tevékenységeket is. Megtapasztalja saját 

készségeit és képességeit, felismerheti, miben kell még fejlődnie. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Csoportos játék és megjelenítés  

Órakeret 

8 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók önkifejezési készségének fejlesztése, megnyilatkozásaik 

bátorítása, együttműködésük erősítése. 

A kommunikáció különböző típusainak ismerete és a szituációhoz illő 

használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Koncentrációs és lazítógyakorlatok (szöveges és 

szövegmentes légzőgyakorlatok, relaxációs játékok, 

koncentrációs gyakorlatok az érzékelésfejlesztés, a 

figyelemtartás és -megosztás, a memóriakapacitás 

fejlesztésére). 

Ön- és társismereti gyakorlatok (pl.: ismerkedő és 

megismerő játékok, interakciós gyakorlatok). 

Fejlesztő és szinten tartó verbális és nem verbális 

kommunikációs gyakorlatok.  

A média jellemző kifejezésmódjainak megjelenítése 

dramatikus tevékenységekben. 

A konkrét és absztrahált mozgás közötti különbség 

tudatosítása. 

Hangulatok kifejezése mozgással/tánccal. 

Stílus, jellem ábrázolása mozgással/tánccal. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Kommunikációs, stilisztikai 

játékok, stílusgyakorlatok. A 

szünet, a hangsúly-, a 

beszédtempó-, a hangmagasság-

váltás és a hanglejtés 

használatában rejlő 

kommunikációs lehetőségek 

megfigyelése és alkalmazása. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Megjelenő konfliktusok, 

viselkedési módok és 

megoldások tudatos kritikai 

elemzésén, illetve a 

valóságismereten alapuló 

szövegalkotási gyakorlatok 

Ének-zene: 

A zenei mondanivaló verbális 

kifejtése vagy más művészeti ág 

kifejezési eszközeibe való 

átkódolása. 

Életvitel és gyakorlat: 

Véleményalkotás a saját és a 

társak tevékenységéről, reális 

értékítélet megfogalmazása. 

Közreműködés a közösségi 

normák kialakításában. A társak 



 

 

munkájának segítőkész, 

együttműködő értékelése, a 

másoktól kapott értékelés 

megértése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Koncentráció, ritmus, tempó, térérzékelés, stílus, testérzékelés, hangulat, 

érzelem. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rögtönzés és együttműködés 

Órakeret 

10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel csoportos tevékenységekben. 

Növekvő intenzitású és mélységű részvétel szerepjátékokban, csoportos 

improvizációkban. A megismert munkaformák tudatos és kreatív 

alkalmazása. A dramatikus tevékenységek elemző megbeszélése, önálló 

véleményalkotás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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.  

Hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése; látott 

vagy hallott történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése 

kiscsoportos improvizációkban. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szövegtan (szövegalkotás, 

szövegszerkesztés, a szöveg 

szerkezete), korstílusok, 

stílusirányzatok. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Átélt, elképzelt, hallott esemény 

mozgóképi vagy más 

médiaszöveggel történő 

megjelenítésének megtervezése, 

kivitelezése egyszerű 

eszközökkel. 

Ember és társadalom:  

Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele 

Életvitel és gyakorlat: 

Feladatvállalás, a helyzetnek 

megfelelő aktivitás, tudatosan 

kialakított együttműködés, 

kompromisszumkészség és 

felelősség a közös munkában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stílus, karakter, viszonyok, feszültség, státusz, kontraszt, harmónia-

diszharmónia, fokozás, variáció, arányosság, hatás. 

 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 

Órakeret 

6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különféle színházi korszakok, stílusok és műfajok felismerése és 

jellegzetességeik megfogalmazása. 

A színház és dráma jellemző műfaji jegyeinek azonosítása. 

Alapszintű dramaturgiai fogalomkészlet használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A színpadi hatáselemek, egyes színházi stílusok, színházi 

műfajok jellemző jegyeinek azonosítása és alkalmazása saját 

játékokban.  

Különböző dramatikus és színházi tevékenységek 

alkalmazása az improvizációkban és jelenetekben, a 

figurateremtés folyamatában. 

A játékok megbeszélése során a dramatikus eszközök és a 

színházi formanyelv elemeinek értelmezése a tanult 

szakkifejezések alkalmazásával. 

A feszültségteremtés eszközeinek felismerése és 

alkalmazása dramatikus tevékenységek során. 

Alkotó jellegű részvétel a közösség és a szaktanár közös 

igénye szerint a nyilvánosság (elsősorban saját közönség) 

számára készített egyéni vagy közös produkcióban 

Magyar nyelv és irodalom: 

Műalkotások elemzésének, 

megközelítésének lehetőségei, 

módszerei. 

 

Rajz és vizuális kultúra:  

A vizuális nyelv eszközeinek 

komplex értelmezése. Saját és 

mások munkájának elemzése, 

értékelése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sűrítés, feszültség, tét, fókusz, keret, kontraszt, szimbólum. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Történetek feldolgozása 

Órakeret 

12 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érdeklődés felkeltése a kultúrtörténet, történelem iránt. 

Dramatikus eszközök tudatos alkalmazása események, művészeti 

alkotások feldolgozásában, megjelenítésében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jeles alakokhoz, eseményekhez, korszakokhoz tartozó 

élethelyzetek feldolgozása dramatikus tevékenységekkel. 

Irodalmi művek részleteinek vagy egészének feldolgozása 

drámás eszköztár/dramatikus tevékenységek alkalmazásával. 

Különböző művészeti ágakhoz tartozó műalkotások irodalmi 

és/vagy filmes és/vagy dramatikus és/vagy mozgásos 

adaptációja. 

Mindennapi történetek, érzések, élmények feldolgozása 

drámajátékos tevékenységformákkal.  

 

Magyar nyelv és irodalom:  

A művészet kultúraalkotó 

szerepének megfigyelése. Más 

kultúrák megismerésének 

igénye. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Önálló kérdések 

megfogalmazása a tárgyalt 

témával kapcsolatban. 

Ember és társadalom: 

Erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzetek felismerése, 

bemutatása. Különféle 

értékrendek összehasonlítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sűrítés, dramatizálás, szituáció, motiváció, történet, cselekmény, adaptáció.  

 


