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ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

Drama i jej przydatność w katechezie
Drama należy do tych pojęć z którymi każdy się zetknął, ale tylko niewielu w sposób
klarowny rozumie ich znaczenie. Można powiedzieć, że drama jest jak Yeti, każdy
o nim  słyszał,  ale  nikt,  czy  prawie  nikt,  nie  widział.  Zamiarem  zatem  tego
wystąpienia  jest  przyłapanie  tej  małpy  i  oswojenie  – tak,  by  można  się  było  jej
przypatrzeć i ewentualnie zaprząc do katechetycznej orki. 

Nie  aspirując  do  miana  nieomylnego  eksperta  chcę  się  podzielić  swoją  wiedzą
i doświadczeniem  dotyczącym dramy.  Ta  wiedza  ma trzy  źródła.  Najpierw  są  to
lektury  książek,  artykułów,  referatów,  scenariuszy  lekcji  –  tego  wszystkiego,  co
można przeczytać o dramie.1 Kolejnym źródłem są moje próby pracy metodą dramy
z grupami młodzieży.2 Trzecim źródłem jest próba pewnej syntezy do jakiej zmusza
prowadzenie warsztatów dramy.3

W moim wystąpieniu chcę podjąć następujące zagadnienia. Na początku dokonam
pewnych  rozróżnień  i  uściśleń  terminologicznych.  Chodzi  o  uporządkowanie
terminów drama, psychodrama, bibliodrama oraz odniesienie ich do rzeczywistości
teatru  i  pantomimy.  W  dalszej  części  chciałbym  uchwycić  i  przedstawić  istotę
dramy.  Następnie  przedstawię  podstawowe  elementy  każdej  dramy  –  rolę,
improwizację, fikcję oraz refleksję. Brak któregoś z tych elementów sprawia, moim
zdaniem,  że  dane  zjawisko  nie  jest  dramą  –  jest  to  zatem  pewna  konstytucja
metody. Przejdę następnie do omówienia scenki dramowej i jej miejsca w jednostce
lekcyjnej.  Ostatnią  część  przeznaczę  na  omówienie  szans  jakie  daje  katechetom
drama i pokazanie zagrożeń jakie niesie drama nieumiejętnie wykorzystana.

1 Na końcu pracy zamieszczam ważniejszą bibliografię. W tym miejscu, w sposób hierarchiczny,
polecam te pozycje, które osobiście uważam za najlepiej wprowadzające w dramę: H. Machulska,
A. Pruszkowska,  J. Tatarowicz,  Drama  w  szkole  podstawowej,  Warszawa  1997;  B. Way,  Drama
w wychowaniu  dzieci  i  młodzieży,  Warszawa  1995;  K. Pankowska,  Pedagogika  dramy.  Teoria
i praktyka,  Warszawa  2000;  Z. P. Maciejewski,  Drama  w  katechezie,  w:  Z.  Barciński,
Z. P. Maciejewski, N. Nizio, J. Wójcik (red.), Metody aktywizujące w katechezie. Część III, Lublin
2000, s. 21-33.

2 Charakter  mojej  pracy  sprawia,  że  od  pewnego  czasu  nie  katechizuję.  Moje  eksperymenty
dramowe dotykają z konieczności grup parafialnych i rekolekcyjnych. Niemniej jednak starałem
się, przy pomocy katechetów, weryfikować moje pomysły także w warunkach katechezy szkolnej.

3 W ofercie szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA znajduje się
20-sto godzinny warsztat „Drama w katechezie”. Uczy on rozumienia dramy oraz wykorzystania
różnych jej technik w katechezie.
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I. Podstawowe rozróżnienia terminologiczne
W  czasie  warsztatów  dramy  proszę  uczestników  o  podanie  ich  spontanicznych
skojarzeń  na  hasło  „drama”.  Zapisujemy  to  na  szarym  papierze  lub  tablicy.  Na
rysunku  1.  (na  końcu  artykułu)  widać  taki  zapis  powstały  w  czasie  jednego
z warsztatów. Jest on w miarę klasyczną reprezentacją tego, co katecheci wiedzą na
temat dramy – jest to pomieszanie pewnych istotnych prawd z niezrozumieniem.
Zróbmy zatem z tym porządki.

Pierwsze  co  się  narzuca,  to  obecność  takich  terminów  jak  „teatr”,  „reżyser”,
„scenariusz”,  „rola”.  Sięgając pamięcią do innych warsztatów przypominam sobie
także takie skojarzenia jak: „scena” i  „stroje”.  Jest  to wyraźny dowód, że bardzo
wielu nauczycieli ustawia dramę bardzo blisko teatru, robiąc z niej nawet jakąś jego
formę,  a  w każdym razie  uznając  za  bliską  krewną.  Tymczasem są  to  formy na
zewnątrz bardzo podobne, ale różniące się zasadniczo co do istoty.

Dokonując  trochę  sztucznego,  ale  dającego  się  uzasadnić,  podziału  możemy
powiedzieć, że w tym co człowiek robi możemy wyróżnić momenty działania oraz
momenty patrzenia. Oczywiście nie jest to ostry podział – w każdym patrzeniu jest
jakiś  element  działania  –  wielbiciel  telewizji  musiał  usiąść  w  fotelu  i  włączyć
telewizor,  a  malarz  działając  i  tworząc  obraz  przecież  cały  czas  na  niego patrzy.
Niemniej jednak rozumiemy różnice między grą w koszykówkę a przyglądaniu się jej
z trybun. Wystarczy teraz przyporządkować działaniu i patrzeniu odpowiadające im
greckie słowa na których zbudowano terminy teatr i drama, by uchwycić zasadnicze
różnice.

Patrzeć i oglądać to po grecku theaomai i z tego wyrazu mamy nasz polski teatr.
Natomiast działanie to greckie drao, z którego mamy naszą dramę.4 Różnica więc,
między teatrem a dramą, jest taka, jak między działaniem a patrzeniem, albo jak
miedzy  orłem  i  strusiem  –  obaj  mają  skrzydła,  ale  ten  drugi  może  sobie  tylko
popatrzeć.

Przyjrzyjmy  się  jeszcze  dokładniej  teatrowi  i  dramie.  W  teatrze  (rysunek 2.)
występują aktorzy, coś się rozgrywa na scenie, ale najważniejszy jest widz – teatr
istnieje dla widza. Gdy nie przyjdą widzowie to nie ma przedstawienia – aktorzy
mają wolne. Zadaniem aktorów, którzy grają sztukę, jest oddziaływanie na widza –
trzeba go poruszyć, rozśmieszyć, wzruszyć czy przestraszyć. W każdym razie widz
ma  wyjść  z  teatru  zmieniony.  W  dramie  (rysunek  3.)  też  chodzi  o  poruszenie,
śmiech,  wzruszenie i  przestrach.  Chodzi  jednak nie o widzów, ale  o same osoby
biorące udział  w dramie – to one mają wyjść z dramy zmienione.  Widz nie jest
potrzebny, jest wręcz utrudnieniem w jej przebiegu.

Symbolem teatru jest maska. W starożytnej Grecji aktorzy zakładali maski, dziś jest
to za zabieg rzadko stosowany, ale idea pozostała. Aktor chowa się za rolą, stosuje
różne środki artystycznego wyrazu, ale od roli się w pewnej mierze dystansuje. To
nie on ma uwierzyć,  że jest Hamletem, ale widzowie.  Dystansowanie się  od roli,

4 Pankowska, Pedagogika dramy..., s.24-26.
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w przypadku przedstawień granych dziesiątki a nawet setki razy, jest konieczne – jej
brak mógłby się skończyć psychicznymi zaburzeniami.

W dramie zaś nie ma dystansowania się od roli. Przeciwnie – jest zachęta i wejście
w role, utożsamienie się z postacią. Uczestnik dramy, wchodząc w jakąś rolę, wyraża
siebie,  swoje myślenie,  swoje doświadczenie,  swój  świat  wartości.  Jest  to zdjęcie
maski, a zatem coś zupełnie przeciwnego niż to, co spotykamy na scenie.

Kolej  teraz  na  psychodramę.  Umieścimy  ją  w  sferze  ludzkiego  działania,  ale
odróżnimy zasadniczo od dramy. W tym celu wyodrębnimy z ludzkich poczynań to,
co służy edukacji oraz to, co służy terapii i „skrzyżujemy” to z podziałem na działanie
i patrzenie. Miejsce dramy to przecięcie działania i edukacji, miejsce psychodramy
to  przecięcie  działania  i  terapii.  Drama  i  psychodrama  korzystać  będzie  z  tych
samych technik,  ale  różny  będzie  ich  cel.  W dramie  chcemy się  czegoś  nauczyć
a w psychodramie z czegoś wyleczyć (rysunek 4.). 

Jakie z tych faktów wynikają konsekwencje? Takie, by nauczyciel zajął się tym, co do
niego należy, czyli edukacją a psychodramę zostawił fachowcom, czyli psychologom
i  psychiatrom.  Psychodrama  jest  bowiem  rodzajem  bolesnej  i  trudnej  terapii.
Prowadzi  ją  doświadczony  psychoterapeuta  a  pomoc  dotyczy  indywidualnych
zaburzeń  emocjonalnych  i  interpersonalnych.  Problemy,  które  próbuje  się
rozwiązać, są osobistymi, bolesnymi problemami ludzi chorych, z którymi oni sami
nie mogą sobie poradzić. Przez psychodramę wchodzi się w sytuacje konfliktowe,
normalnie  przeżywane  w  codziennym  życiu,  by  spojrzeć  na  nie  z  różnych  stron
(zmiana  ról),  pobudzić  empatię,  poznać  motywy  postępowania.  Psycholog
prowadzący  psychodramę,  ma  szansę  rozpoznania  przyczyn  zaburzeń  i  udzielić
stosownej pomocy.5

Natomiast  drama  jest  metodą  uczenia.  Uczenie  rozumiane  jest  tu  szeroko  –
poznawanie  różnych  dziedzin  wiedzy,  ale  też  uczenie  życia  –  czyli  wychowanie.
Konflikty  w  dramie  zaczerpnięte  są  z  literatury,  bądź  z  szeroko  rozumianego
doświadczenia  życiowego.  Dotyczą  one  nieraz  konfliktów  i  trudności,  których
osobiście doświadczają uczestnicy,  ale nie mają one, przynajmniej w intencjach6,
charakteru  patologii.  Umiejętności  nabywane  przez  dramę,  zabezpieczają  przed
popełnianiem  błędów,  są  swoistym  życiowym  treningiem  i  profilaktyką.  Drama,
w przeciwieństwie do psychodramy, może być przyjemnością i rozrywką.7

Przeglądając literaturę przedmiotu możemy natrafić na termin „bibliodrama”.8 Czy
jest  to  coś  odmiennego  od  dramy?  Wydaje  się,  że  odpowiedź  jest  negatywna.

5 Na temat psychodramy – genezy, historii, teorii i praktyki – w oparciu o działalność J. L. Moreno:
G. Czapów, Cz. Czapów, Psychodrama, Warszawa 1969.

6 Czasami w sposób niezamierzony drama dotknie tego co chore w człowieku. Niewinna scenka
późnego powrotu do domu może w kimś obudzić patologiczne doświadczenia. Szerzej na ten temat
w ostatniej części pracy.

7 H. Machulska, Środki teatralne w procesie nauczania i wychowania (3), „Drama” 3(1992), s. 6-8.

8 R. Kollmann,  Bibliodrama  w  doświadczeniu  i  badaniach  naukowych,  w:  M. Majewski  (red.),
Katechizacja różnymi metodami, Kraków 1984, s. 33-54.
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W przypadkach  zwanych  „bibliodramą”  mamy  do  czynienia  z  normalną  dramą.
Jedynie  materiał  nad  którym  się  pracuje  jest  biblijny.  Czy  jednak  o  dramie
pracującej  nad  problemami  życiowymi  mamy  mówić  „życiodrama”,
a przepracowując  problemy  społeczne  mówić  „socjodrama”?  Dla  jasności  spraw
lepiej  zostać  przy  terminie  drama.  Dodatkowym argumentem za  nie  używaniem
terminu „bibliodrama” jest specyficzny sposób traktowania materiału wyjściowego
– często jest to odbicie się od tekstu w obszary fantazji i  wyobraźni. Ostatecznie
służą one lepszemu zrozumieniu tekstu – w tym przypadku fragmentu Biblii – ale
po  drodze  wchodzi  się  często  w  fikcje,  które  z  prawdą  biblijną  niewiele  mają
wspólnego.

Ostatnim terminem wymagającym wyjaśnienia jest „pantomima”. Z jednej strony
można powiedzieć, że jest to po prostu teatr bez słów, gdzie jedyną9 dostępną formą
ekspresji  jest  ludzkie  ciało.  Sposób  jednak  przygotowywania  spektaklu
pantomimicznego, wchodzenie w rolę, w pewnych przypadkach przypomina dramę.
Niemniej  jednak  pantomima w końcowym swym efekcie  potrzebuje  widza,  czyli
należy do dziedziny „patrzenia”.

Próbując  dokonać  próby  pewnych  rozróżnień  i  ustalenia  terminologii  chcę
stwierdzić, że w tej dziedzinie panuje wielki bałagan. Różni autorzy w różny sposób,
często  niekonsekwentny,  podchodzą  do  tego  zagadnienia.10 Po  części  wynika  to
z uprawiania  różnych  szkół  dramy,  ciągle  niemowlęcego  stadium rozwoju  dramy
w Polsce oraz nastawieniem osób parających się dramą, którzy praktykując dramę
być może nie zawsze doceniają naukową ścisłość.

II. Istota dramy
Odpowiedź  na  pytanie  o  istotę  dramy  chciałbym  poprzedzić  pewnym  ważnym
pytaniem.  O  co  mianowicie  chodzi  katechetom  w  ich  wysiłkach  nad  formacją
powierzonych im uczniów? 

Na  to  pytanie  poszukuję  odpowiedzi  zadając  na  warsztatach  dramy  pytanie
o „idealnego  absolwenta”.  Jaki  ma  być  nasz  uczeń,  gdy  po  przedszkolu,  szkole
podstawowej, gimnazjum i dalszej edukacji, opuści wreszcie szkołę i wejdzie w świat
dorosłych – kim on ma być, czy się odznaczać, czym dysponować? 

Uczestnicy jakiś czas dyskutują w grupach na zadany temat a swoje wnioski spisują
na kartkach. Na rysunku 5. widać te kartkowe zapisy ułożone w wykres słupkowy.
Pochodzą one z jednego z warsztatów i zawierają standardowe odpowiedzi.

Cechy  idealnego  ucznia  daje  się  zwykle  umieścić  w  czterech  kolumnach,  gdzie
kryteriami są relacje do samego siebie, do innego człowieka i do Boga. W osobnej

9 Rygorystyczna pantomima wyklucza nawet specjalne stroje i scenografię.

10 W programie III Ogólnopolskiego Sympozjum Praktyki Dramy poświęconego tematowi: „Obraz
czy słowo i  drama?” znajdujemy taki podtytuł:  „(drama, psychodrama, bibliodrama, artedrama,
socjodrama, ...)”. Wielokropek sugeruje, że do „dramowego worka” można jeszcze powrzucać jakieś
pojęcia i nikomu to nie będzie przeszkadzać.
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kolumnie umieszczono miłość, gdyż z jednej strony stanowi fundament, który warto
wyszczególnić, a z drugiej pozostaje często niedookreślona, może bowiem chodzić
o miłość do Boga, do człowieka jak i do samego siebie.

Zadziwiający jest brak stwierdzenia, że „idealny absolwent” powinien dysponować
rzetelną wiedzą. Czasami sami twórcy tych „słupków” są tym zdumieni. W czasie
warsztatowych dyskusji dochodzimy jednak do wniosku, że wiedza nie jest celem
samym  w  sobie,  ale  środkiem  do  wypracowywania  pewnych  trwałych  postaw
w uczniu.  Wykres  podaje  dokładnie  to,  o  co  chodzi  –  „produkt”  katechezy  to
człowiek, który kocha, jest poukładany wewnętrznie, ma dobre relacje z innymi i na
pierwszym miejscu stawia Boga.

Ten cel jest dla katechetów jasny, ale jasne pozostają także trudności z osiąganiem
tego celu. Stosunkowo łatwo przekazać pewną wiedzę i dzięki katechezie w szkole
dzieci i młodzież mają tej wiedzy coraz więcej, a jednocześnie zastraszająco spada
udział w praktykach religijnych, spada odsetek deklarujących wiarę.11

Katecheci doświadczają trudności w przebiciu się przez pewien mur. Mają wrażenie,
że  to,  co  dają  katechizowanym,  spływa  po  nich  jak  woda  po  kaczce.  Szukają
sposobów, by dotrzeć do wnętrza, by zainteresować, poruszyć, wstrząsnąć i zostawić
coś na dłużej. Dotknąć nie tylko intelektu, ale serca i duszy. Pomocą może służyć
drama.

Brian  Way  swoje  fundamentalne  dzieło  o  dramie  rozpoczyna  od  następującego
stwierdzenia: „Odpowiedź na wiele prostych pytań może przyjąć jedną z dwu form:
albo informacji, albo też bezpośredniego doświadczenia. Pierwszy typ odpowiedzi
przynależy  do  kategorii  kształcenia  akademickiego,  drugi  właściwy  jest  dramie.
Niech to będzie na przykład pytanie: „Kto to jest osoba niewidoma?”. Odpowiedzią
może  być:  „Osoba  niewidoma  jest  osobą  nie  mogącą  widzieć”.  Alternatywna
odpowiedź to: „Zamknij oczy i, nie otwierając ich przez cały czas, spróbuj znaleźć
wyjście  z  tego  pokoju.”  Pierwsza  odpowiedź  zawiera  zwięzłą  i  ścisłą  informację.
Intelekt  jest  być  może  usatysfakcjonowany.  Jednak  druga  odpowiedź  dostarcza
pytającemu  momentów  bezpośredniego  doświadczenia,  przekraczającego  zwykłą
wiedzę, wzbogacającego wyobraźnię, prawdopodobnie poruszającego serce i duszę
tak samo jak umysł. Taka jest w dużym uproszczeniu właściwa funkcja dramy"12. 

W dramie chodzi więc o element doświadczenia. Nie trzeba wielkich studiów, by
podejrzewać, że „syty głodnego nie zrozumie”, że wiedza oparta na doświadczeniu
jest głębsza, trwalsza i bardziej osobista. To już nie jest pakiet wiadomości, które dał
mi nauczyciel do zakucia, ale to jest moje, ja to odkryłem, ja do tego doszedłem, ja to
zdobyłem. 

To  co  podpowiada  intuicja  potwierdzają  pedagodzy.  Dewey  twierdzi,  że  sposób
nauczania szkoły ma polegać nie na podawaniu wiadomości i  mechanicznym ich
odtwarzaniu, ale na wprowadzeniu dziecka w działanie, które jest dalszym ciągiem

11 J. Szpet,  Ewangelizacyjny  wymiar  szkolnych  lekcji  religii,  w:  S. Dziekoński  (red.),  Katecheza
ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, Warszawa 2002, s. 193-194.

12 Way, Drama..., s. 9.
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naturalnego  zdobywania  kolejnych  doświadczeń  w  życiu.  Cook  idzie  w  swych
poglądach  jeszcze  dalej,  twierdzi,  że  „(...)  Podstawą  wiedzy  nie  jest  słuchanie
i czytanie,  lecz  działanie,  gra  i  doświadczenie.  (...)  Efektywna  praca  jest  częściej
rezultatem  spontanicznego  wysiłku  i  autentycznych  zainteresowań  niż  przymusu
i przymusowej aplikacji. (...) Naturalnym środkiem nauki w dzieciństwie i młodości
jest teatr.”13  Należy się z tym zgodzić, dodając jeszcze, że, w moim przekonaniu, to
co Cook nazywa teatrem w rzeczywistości jest dramą.14

Drama  jest  wprowadzeniem  w  lekcje  doświadczenia,  ale  jest  to  specyficzne
doświadczenie.  Można  powiedzieć,  że  jest  to  doświadczenie  w  warunkach
laboratoryjnych. Wiele doświadczeń przynosi nam życie – złamaliśmy nogę i wiemy
przez to, co znaczą trudności w poruszaniu się, zdobyliśmy górski szczyt i wiemy co
to znaczy smak trudu i zwycięstwa, umarł nam ktoś bliski i wiemy co znaczy utrata
kochanej osoby. W dramie, to jest niezwykle ważne, rzeczy nie dzieją się naprawdę,
to  jest  udawanie,  fikcja,  ale  fikcja,  która  ma  sprowadzić  przynajmniej  cząstkę
prawdziwych przeżyć, a za ich pośrednictwem dojść do jak najbardziej prawdziwych
odkryć i wniosków. 

Po tych uwagach pozwolę sobie na skonstruowanie definicji dramy stosowanej na
lekcjach  i  katechezie.  Drama  jest  to  działanie  edukacyjne,  w  której  uczniowie
samodzielnie  odkrywają  wiedzę  za  pośrednictwem  wejścia  w  doświadczenie,
polegające na przeżyciu fikcyjnej sytuacji.

Warto do tego dodać, że samodzielne odkrywanie nie wyklucza tego, że odbywa się
ono pod kierunkiem nauczyciela, który ma swoje cele, aranżuje sytuacje i dobiera
metody. Nie jest to jednak prowadzenie „za rękę”, ale raczej puszczenie na „głębokie
wody”  aczkolwiek  pod czujnym okiem opiekuna.  Wiedzę  zaś,  którą  zdobywa się
w dramie, należy rozumieć bardzo szeroko. Mogą to być elementarne informacje,
zrozumienie jakiejś sytuacji, postaci, odkrycie ważnej życiowo prawdy – mądrość
życiowa.

III. Elementy dramy 
Pogłębienie  rozumienia  istoty  dramy  może  się  dokonać  przez  poznanie  jej
elementów.15 Analizując różne dramy można odkryć,  że  do jej  części  składowych
zawsze  należeć  będzie  fikcja,  rola,  improwizacja  i  refleksja.  Od  jednoczesnego
występowania tych składników zależy zaliczenie danego działania do dramy. Jest to

13 K. Milczarek-Pankowska,  Współczesny  teatr  poszukujący,  Warszawa  1986,  s. 34.
Por. H. Machulska,  Praca  i  wpływ  Dorothy  Heathcote  (na  podstawie  udziału  w  konferencji  w
Lancaster od 26 do 30 lipca 1993r.), „Drama” 8(1993), s. 9-10.

14 Dziewczynka  usypiająca  swoją  lalkę  nie  potrzebuje  widza,  chłopcy  bawiący  się  w  wojnę  nie
muszą być obserwowani. Tego typu zabawy nie mają rozpisanego scenariusza, polegają na wejściu
w rolę i improwizacji. 

15 Prezentowana  konstytucja  dramy  jest  owocem  mojego  osobistego  dojrzewania  i  refleksji.
Teoretycy  dramy  często  pomijają  te  fundamenty  lub  prezentują  je  w  odmienny  sposób.
Por. Pankowska, Pedagogika..., s. 113-168.
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jednocześnie  kryterium  odróżnienia  dramy  od  innych,  często  zewnętrznie
podobnych,  działań,  np.  psychodramy,  teatru,  pantomimy, o których była  mowa
wcześniej. Omówmy pokrótce te elementy.

Fikcja

Rozpocznijmy  od  fikcji.  Drama  jest  działaniem  w  czasie  i  przestrzeni,  używa
ludzkiego ciała, umysłu i emocji,  ale kreuje wymyślony, fikcyjny świat – czasami
fantastyczny,  który  nigdy  się  nie  zdarzył,  nie  zdarza  i  nie  zdarzy  – czasami  zaś
zupełnie  realny,  możliwy  do  urzeczywistnienia,  o  którym  można  powiedzieć,  że
może dzieje się gdzieś nawet w tej właśnie chwili.  Jeden i drugi rodzaj fikcji jest
niezwykle cenny – wyjaśnimy to za chwilę. W jednym i drugim przypadku ten świat
„na niby” – można przerwać jak zły sen, zatrzymać, by zamyślić się nad nim bez
pośpiechu lub zwyczajnie delektować się jego pięknem. Można coś powtórzyć kilka
razy w różnych wariantach, można cofnąć.

Przeciwieństwem  fikcji  jest  realność  –  konkret  prawdziwego  życia.  Nie  można
jednak  powiedzieć,  że  fikcja  dramy  alienuje  człowieka  z  życia  –  przeciwnie  ten
rodzaj fikcji przygotowuje do życia.

Nasuwa  się  pewna  analogia  to  treningu  sportowego  –  tu  też  występuje  fikcja.
Biegacz ściga się z nieistniejącym zawodnikiem, bokser robi uniki przed ciosami,
których nie ma, piłkarz zwodem mija przeciwnika, którego nie ma w tej chwili na
boisku.  Nie  mówimy jednak o  treningu,  że  jest  bzdurą,  nie  śmiejemy się  z  tego
zawodnika,  wiemy,  że  jego  fikcja  przygotowuje  go  do  prawdziwych  zawodów,
prawdziwego  starcia,  spotkania  z  realnym  przeciwnikiem.  Tak  samo  drama,  jej
fikcja,  jest  treningiem,  który  ma przygotować do prawdziwego – jak  najbardziej
realnego życia. W ten sposób drama staje się błogosławieństwem. W dramie można
przegrać, zginąć, podjąć złe decyzje, pomylić się, ale przez to, że jest to „na niby” te
wszystkie  porażki  mogą  być  bezbolesne  –  bez  prawdziwych  konsekwencji.
W ostatecznym zaś rachunku może doprowadzić do zwycięstwa w życiu. Przysłowie
mówi,  że  uczymy  się  na  błędach  –  nie  unikniemy  tej  metodologii.  Mądrością
człowieka będzie jednak to, gdy błędy te przerobi na treningu. Takim treningiem
będzie drama.

Innym aspektem fikcji jest możliwość dotarcia do światów, które z jakiś racji są dla
nas  niedostępne  –  działy  się  dawno  lub  daleko  albo  są  zupełnie  unikalne,
niepowtarzalne.16 Z jakiś racji  stwarzamy je tu i  teraz i  wchodzimy w nie,  by ich
doświadczyć  a  przez  to  zrozumieć  bardziej,  pojąć  a  może  pokochać.  I  w  tym
przypadku  fikcja  przydaje  się  życiu.  Dzięki  fikcji  dramy  człowiek  będzie  więcej
wiedzieć, głębiej czuć, będzie miał szerzej otwarte oczy. 

16 W przypadku katechezy dotyczyć to będzie wszystkich biblijnych historii – będą one wdzięcznym
tematem dla dramy.
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Rola

Kolejnym  elementem  jest  rola.  Jest  to  wyraz  wieloznaczny  –  nawet  pomijając
uprawne pole – dlatego należy go uściślić, ustalić zakres pojęcia nas interesujący.
Rolą  w  naszym  przypadku  nie  jest  tekst,  który  aktor  uczy  się  na  pamięć,  by
następnie przedstawić tę rolę na deskach teatru. Jest to raczej funkcja,  którą się
spełnia, zadanie, które trzeba wypełnić. 

Nauczyciel, który widzi jakiś wybryk ucznia – z jednej strony śmieszny a z drugiej
naruszający  zasady  funkcjonowania  klasy  czy  szkoły  –  udziela  reprymendy.
Wewnętrznie może być bliski wybuchowi śmiechu, ale pamięta o roli którą pełni –
nauczyciela  i  wychowawcy  –  która  to  rola  każe  mu  opanować  się  i  udzielić
upomnienia czy zareagować w jakiś inny, właściwy dla sytuacji,  sposób. Wybuch
śmiechu  byłby  „wyjściem  z  roli”.  Różne  role  pełnimy  w  życiu,  różne  też  role  –
funkcje i zadania – występują w dramie. 

Rolę w dramie możemy zatem określić jako pewne ramy funkcjonowania postaci lub
bardzo ogólny szkic jego zachowań. Przykładowe role to: „Jestem starym, prostym
człowiekiem,  który  cały  dobytek  swojego  życia  stracił  w  powodzi”,  „Jestem
trędowaty – niczego innego nie chcę tylko być zdrowym”, „Jestem Barabaszem –
słyszę, że jestem wolny.” 

Zadaniem  uczestnika  jest  „wejście  w  rolę”.  Można  to  uczynić  dysponując
przynajmniej podstawową wyobraźnią i zdolnością empatii. W roli dramowej, nie
obmyśla się kwestii, które się wypowie (tym bardziej nie uczy się ich na pamięć), nie
„umawia się” z innymi w sprawie konkretnych zachowań, ruchów. Można jedynie
zaznaczyć  punkt  wyjścia,  moment  kulminacji  oraz  kierunek  zakończenia  –  ze
świadomością jednak, że w praktyce drama może potoczyć się zupełnie inną ścieżką.

Osobą  odpowiedzialną  za  stworzenie  roli  jest  prowadzący  zajęcia.  To  jego
zamierzenia, cele określają co w danym momencie jest potrzebne.

Improwizacja

Ostatnim  elementem  dramy  jest  improwizacja.  Wynika  ona  bezpośrednio
z poprzednich elementów dramy. Uczestnik dramy zgadza się na przyjęcie pewnej
fikcji,  wchodzi  w  rolę  i  w  ramach  tej  roli  improwizuje.  Improwizacja  jest
przeciwieństwem reżyserii. Skoro zatem nie ma miejsca w dramie na przygotowanie
dialogów,  na  planowanie,  próby  to  ramy  nakreślone  przez  dramę  muszą  być
wypełnione spontaniczną improwizacją. Rola jest impulsem, motywem do działania,
ale jakie konkretnie to będzie działanie – tego nie wiadomo. 

Wiadomym  jest  jednak  na  pewno  to,  że  do  głosu  dojdzie  doświadczenie  –  to
osobiste (przeżycia, problemy, decyzje), jak i kulturowe (literatura, film, usłyszane
historie, nabyte stereotypy). To całe doświadczenie zostanie w dramie uwolnione.
Tego  uwolnienia  zabraknie  lub  będzie  bardzo  ubogie,  gdy  człowiek  nie  będzie
potrafił improwizować – to co będzie wtedy z niego płynęło będzie autoreżyserią,
pokazem wyrachowania, ludzkiego kombinowania, czasami popisywania się.
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Można powiedzieć, że rola i improwizacja to dwa bieguny tej samej rzeczywistości –
improwizuje się przecież w ramach roli. Różnica polega jednak na tym, że kreatorem
roli będzie głównie nauczyciel a stworzone przez niego ramy będą wypełnione przez
twórcze działanie ucznia.

Refleksja

To, co się odegrało, doświadczyło, zaobserwowało, należy poddać refleksji. Czasami
będzie ona samodzielna – osobisty moment przemyślenia, ale najczęściej będziemy
mieli  do czynienia z  refleksją  grupową. Bez refleksji  realizowane ćwiczenia  będą
miały charakter rozgrzewki, wprowadzenia, ale nie będą klasyczną dramą. Możemy
nawet stwierdzić, że drama istnieje właśnie dla refleksji – wszystko inne stanowi
impuls  do  niej,  materiał  do  analizy,  przemyśleń.  Czasami  brak  refleksji  może
skrzywdzić uczestników, którzy naładowani emocjami, przeżyciami nie mają pola do
ich wyrażenia.

Refleksja kierowana jest przed prowadzącego dramę. Może przybierać ona formę
swobodnych wypowiedzi, pytań, świadectw, dzielenia się. W katechezie jedną z form
może  być  modlitwa,  charakter  dramy  domaga  się,  by  była  to  modlitwa
spontaniczna.

IV Scenka dramowa
Praktycy dramy, przy pomocy różnych dramowych technik potrafią zorganizować
kilkugodzinne  a  nawet  kilkudniowe  zajęcia.  Z  wiadomych  względów  jest  to
niemożliwe  do  przeprowadzenia  w  ramach  wąskich  ram  szkolnej  katechezy.
Potrzeba zatem czegoś, co będzie stosunkowo krótkie i da się umieścić w strukturze
jednostki katechetycznej. Tym czymś może scenka dramowa.

Zanim  jednak  dojdziemy  do  jej  głębszej  analizy  dokonajmy  kolejnego  małego
porządkowania. Odpowiedzmy na pytanie, czy sytuacje w czasie katechezy, kiedy
odgrywana jest jakaś akcja, w której uczniowie mają pewne role i przedstawiają je
z pamięci lub improwizując, słusznie nazywane są dramą? Odpowiedź na to pytanie
znajdziemy odkrywając motywy jakie ma katecheta sięgając po scenkę.

Jednym z motywów może być chęć utrwalenia w pamięci dziecka jakiejś historii,
wydarzenia,  sceny  biblijnej.  Często  jest  tak,  że  jakiś  tekst  jest  czytany
(np. z podziałem na role), potem oglądany jest jakiś obraz ilustrujący tekst (czasem
fragment  video),  niekiedy katecheta  dysponuje  jakimś nagranym słuchowiskiem,
które jest dodatkowym działaniem na zmysły, wreszcie odgrywana jest scenka, która
jest kolejną próbą utrwalenia pewnych treści. Wydaje się, że w takich przypadkach
scenka ma charakter  ilustrujący i  utrwalający.  Brakuje  tam istotnych elementów
dramy, zatem scenka w tych wypadkach nie jest dramą. Oczywiście nie jest to żadne
przestępstwo – taka scenka ma swoją wartość. Należałoby jedynie unikać określeń
„scenka  dramowa”  a  pozostać  przy  samym  określeniu  „scenka”  lub  ewentualnie
używać terminów „scenka ilustrująca”, „scenka teatralna”.
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Jeśli  jednak  scenka  ma  służyć  pogłębieniu  i  zrozumieniu  tematu,  wydobyciu
ukrytych  znaczeń,  refleksji  nad  pewnymi  prawdami,  przeżyciu  i  przemianie,  to
scenka zaczyna nabierać charakteru dramy i można wtedy poprawnie użyć terminu
„scenka  dramowa”.  W  takiej  scence  można  wejść  bardziej  w  świat  fantazji,
swobodnej  twórczości,  wyobrażeń  (np.  przedstawić  spotkanie  po  trzech  latach
Samarytanina i kapłana, który mu nie udzielił pomocy) bo celem jest odkrywanie
pewnych ogólnych prawd a nie rekonstrukcja pewnego jednostkowego faktu.

Co chce osiągnąć katecheta? Jak ma to nazywać?

ilustracja pewnych wydarzeń i historii,  zapamiętanie ich,
utrwalenie, rekonstrukcja jednostkowego faktu

scenka (teatralna)

pogłębienie,  wejście  w  problemy  o  charakterze
uniwersalnym,  odkrycie  prawdy,  zrozumienie,  przeżycie,
osobiste odniesienie i przemiana

scenka  dramowa

Mogą zaistnieć sytuacje, gdy sama scenka bardzo silnie oddziała na grającego aktora
i  dokona  w  nim  przemiany.  Na  pewno  też  scenka  dramowa  mieć  będzie
(przynajmniej w niektórych sytuacjach) walory ilustrujące czy utrwalające. Ważne
jednak, planując działania na katechezie, zdać sobie sprawę – o co głównie nam
chodzi.

Scenka musi  trzymać się  realiów,  faktów,  które  znamy.  Fantazjowanie  w scence
może  tylko  uzupełniać  pewne  luki  a  uzupełnienie  musi  mieć  charakter
prawdopodobieństwa.

W scence dramowej można pójść w innym kierunku – można odwracać sytuacje lub
testować  możliwe  warianty  (np.  ojciec  w  różny  sposób  reaguje  na  powrót
marnotrawnego  syna17),  dopowiadać  historie  (wspomniane  wyżej  spotkanie  po
latach  Samarytanina  i  kapłana)  bądź  wymyślać  coś  zupełnie  nowego.  Katecheta
winien posiadać pewność, że tworzona fikcja jest jasno przez uczniów odróżniana od
biblijnych czy współczesnych, życiowych faktów.

Przygotowując scenkę dramową należy pamiętać o następujących sprawach: 

1. W klasycznej scence dramowej musi wystąpić zgoda na fikcję (rozumie się
przez to nastawienie uczestników na traktowanie scenki „jak gdyby” działa się
ona naprawdę).

2. Potrzebne  jest  zrozumienie  przez  uczestników  różnic  między  teatrem
a dramą. Drama nie może być popisem dla innych.

17 Z. P. Maciejewski, Wracam do Ojca, który mnie kocha, w: Barciński..., Metody..., s. 154-156.
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3. Uczestnicy wchodzą w rolę – improwizują w ramach przyjętych ram, jakie
tworzą  się  przez  ustalenie  charakteru,  sposobów  działania,  wartości  jakie
reprezentuje grana postać.

4. Drama musi zawierać w sobie konflikt, problem, napięcie. Odgrywana scenka
musi  być dla  uczniów życiowo ważna – nie może to być ranne picie  kawy
z brazylijskiej telenoweli.

5. Scenka  dramowa  posiada  zakończenie,  konflikt,  problem,  napięcie  zostaje
rozwiązane (nie musi być to rozwiązanie poprawne – po prostu scenka musi
się  jakoś  wyraźnie  zakończyć,  nie  można  mieć  wątpliwości,  że  właśnie
„zapadła kurtyna”, nie może się scenka skończyć „na niczym”).

6. Po zakończeniu scenki musi nastąpić „wyjście z roli”, „odczarowanie”. Ma to
szczególne znaczenie w sytuacji ról naznaczonych jakimś piętnem. Rola jest
pewnym materiałem, nad którym w refleksji  trzeba spojrzeć nieco z boku,
z dystansu,  próbując  obiektywizować  przeżyte  doświadczenie  (z  natury
subiektywne).

7. Scenka dramowa musi być następnie poddana jakiejś formie refleksji (czas do
przemyślenia,  „mocne”  pytanie,  rozmowa),  winna  być  „pociągnięta  dalej”.
Warto zadawać pytania: „co odkryłem w tej dramie?”, „czego mnie ta scenka
nauczyła?”, „co się we mnie zmieniło?”.

Trudnością w realizacji scenek dramowych mogą być zahamowania uczniów, którzy
lękać się będą reakcji kolegów, ocen, komentarzy i wyśmiania. Inną trudnością jest
trudne do pokonania nastawienie na sukces, na pokazanie jakim się jest aktorem.
Myślenie  o  tym  „jak  wypadnę”  może  przytłumić  bądź  zniszczyć  oddziaływanie
dramy  na  wnętrze.  Scenki  dramowe,  zwłaszcza  trudniejsze,  muszą  mieć  pewną
podbudowę,  bazują  bowiem  na  trenowaniu  pewnych  sprawności  –  odgrywaniu
różnych wprawek i przeżywaniu ćwiczeń dramowych. 

Zaletą  scenki  dramowej  jest  danie  żywego,  namacalnego  materiału  dla  refleksji,
rozmowy. Po odegraniu scenki można  pracować nad konkretem a nie abstrakcją –
jest to ciekawsze, bardziej inspirujące i bardziej przystające do realiów życia.

Scenka dramowa (łącznie z krótką refleksją) może być doskonałym punktem wyjścia
katechezy.  Może  też  zająć  większą  cześć  katechezy,  gdy  same  improwizowanie
w rolach  będzie  punktem  startu  a  pogłębiona  i  dłuższa  refleksja  uczniów,
uporządkowana następnie i w miarę potrzeby rozszerzona przez nauczyciela, będzie
przekazem treści. Należy też podkreślić, że dobra drama ma wszelkie cechy dobrej
interioryzacji materiału.
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V Szansa i za grożenie
Co można osiągnąć dzięki dramie?18 Jeśli katecheza jest rzucaniem Bożego Słowa to
bardzo ważne, by gleba, była żyzna i dobrze uprawiona, by człowiek posiadał pewne
ludzkie dyspozycje, które ułatwią przyjęcie Bożego orędzia. Dzięki systematycznie
stosowanej  dramie (niekoniecznie  na  katechezie)  uczeń więcej  widzi,  ma szerszą
wyobraźnię, czulszą wrażliwość. Jest to wielce przydatne na katechezie pamiętajmy
jednak,  że  lekcji  religii  nie  można  zamieniać  w  swego  rodzaju  „gimnastykę
humanistyczną”. Nie można zaniedbać przekazu wiary i pracy nad treściami ściśle
religijnymi.

Kolejnym  owocem  stosowania  dramy  jest  integracja  katechety  z  klasą.  Celem
katechezy jest budowanie i  umacnianie więzi  między uczniem a Bogiem. Trudno
mówić  o  spełnianiu  tej  misji  w sytuacji,  gdy  nie  ma tej  więzi  między  katechetą
a uczniami. Wspólne, interesujące działania, jakimi może być drama, podejmowane
przez nauczyciela i uczniów, mogą nam pomóc w stworzeniu takiej więzi.

Kolejnym owocem stosowania dramy jest „zdjęcie masek”. Każdy z uczniów ma swój
temperament,  wyuczone  sposoby  zachowania  i  „jedynie  słuszne  poglądy  na
wszystkie  sprawy".  Często  jednak  ukrywa  się  z  tym,  przybiera  w  szkole  i  na
katechezie pewną pozę, sam o sobie powiedziałby, że „tajniaczy się". Improwizując
w ramach roli odkrywa się, pokazuje prawdę o sobie. Jednocześnie robi to w sposób
naturalny,  w  pełnej  wolności.  Odkrywa  także,  że  jest  akceptowany  takim  jakim
jest.19 Oczywiście  chodzi  o  akceptacje  człowieka  a  nie  wszystkich  jego  poglądów
i zachowań.  To co drama odkryje  może niekiedy wywołać  przerażenie  katechety.
Warto  jednak  znać  prawdę,  by  móc  się  z  nią  zmierzyć,  niż  trwać  w  ułudzie,
samozadowoleniu i bujać w obłokach. 20

Odpowiednio  zaplanowana  i  przeprowadzona  metoda  dramowa  może  być
dobrowolnym, efektywnym i bezbolesnym sposobem zdobywania wiedzy – to jest
kolejny owoc dramy. Jednocześnie ta wiedza ma walor wiedzy osobiście zdobytej.

Otwiera  nas  to  na  moment  interioryzacji.  Drama  może  okazać  się  drogą  do
zinterioryzowania przekazywanych treści, a to jest klucz do skutecznej katechizacji.

18 Szerzej na ten temat w: Maciejewski, Drama..., s. 26-29. Ciekawie na temat szans związanych
z dramą: M. Świeca, Drama w edukacji, Kielce 1996, s. 10-12.

19 Pewien katecheta trafił  do pewnej,  napiętnowanej  jako najgorsza,  klasy  zawodówki.  Chłopcy
pełni buntu, arogancji i oporu – zeszyt uwag pęczniał od wpisywanych przez wszystkich nauczycieli
uwag. Jak tu katechizować? Rozpoczął od dramy, której materiałem był zeszyt uwag. Uczniowie
wchodzili w role uczniów i nauczycieli,  odgrywali scenki a następnie szczerze o tym rozmawiali.
Trwało to jakiś czas – zeszyt był gruby, ale zaowocowało złapaniem kontaktu. Można było później
w tej klasie zacząć katechizację.

20 Jest to zatem odpowiedź na postulat katechezy antropologicznej, głoszącej potrzebę wierności
nie tylko Bogu, ale także człowiekowi.  Nie można lekceważyć ludzkiego doświadczenia a drama
wprost  to  doświadczenie  ujawnia  i  na  nim  bazuje.  M.  Majewski,  Antropologiczna  koncepcja
katechezy, Kraków 1995; A. Długosz, Jak przygotować i oceniać katechezę, Częstochowa 1997, s. 14-
25.
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Dzięki  dramie  poznaną  prawdę  można  dotknąć  „od  środka",  posmakować  jej,
nabrać do niej osobistego stosunku.

Możliwe  sposoby  wykorzystania  metod  dramowych  w  katechezie  spróbujmy
zestawić w punktach.

DRAMA:

1. może  uwrażliwić  ucznia;  „spulchnić"  jego  człowieczeństwo;  wyćwiczyć
ogólnoludzkie  sprawności,  które  stanowić  mogą  lepszą  bazę  i  oparcie  dla
właściwej katechezy

2. może zintegrować uczniów między sobą i klasę z nauczycielem

3. może zdemaskować i ujawnić prawdę o uczniu, pokazać jego temperament,
zachowania i światopogląd; daje to szansę, by się do nich odnieść, by na to
ludzkie doświadczenie katecheza dała odpowiedź

4. może  być  sposobem  zdobywania  wiedzy  –  bez  stresu,  a  jednocześnie
skutecznie

5. może być sposobem interioryzowania poznawanych treści, nabierania do nich
osobistego stosunku

Drama  to  jednak  nie  tylko  szanse  i  prosta  droga  do  sukcesu,  ale  możliwość
odnoszenia porażek, liczenia się z możliwymi zagrożeniami.21

Pierwsza  przeszkoda i  okazja  do przegranej  to  opór uczniów.  Dramy nie  można
uczniom  serwować  na  siłę.  Musi  być  ich  akceptacja,  zgoda  na  przyjęcie  fikcji
i własną  aktywność.  Bez  tego  nauczyciel  nic  nie  wskóra,  a  gdy  mimo  to  będzie
próbował, narazi się jedynie na śmieszność.

Kolejnym zagrożeniem jest brak profesjonalizmu. Nie słyszałem, by ktoś, w ramach
studiów,  przygotowywał  katechetów  do  prowadzenia  dramy.  Czasami  słyszy  się
o zajęciach z dramy na jakiś studiach podyplomowych, ale przy bliższym poznaniu
okazuje się, że są to zajęcia z aktorem, z podstaw teatru.22 Dramy nie można nauczyć
się przez wykłady, potrzeba do tego ćwiczeń i czasu. Niewiedzę można uzupełnić
książką,  umiejętności  nabywa  się  jednak  pod  okiem  doświadczonego  trenera.
Rezultatem tego stanu rzeczy jest to, że drama omijana jest przez katechetów, a ci,
którzy  chcą  ją  mimo  wszystko  stosować,  skazani  są  na  eksperymentowanie,
poruszanie się po omacku, błądzenie. 

Z drugiej  strony daleki byłbym od formułowania postulatów wprowadzenia zajęć
z dramy do programu studiów. Drama wymaga pewnych dyspozycji, jedni ją czują,
inni  nigdy  nie  poczują,  nie  można  niczego  na  siłę.  Miejsce  dramy  jest  raczej
w formach podnoszenia kwalifikacji.23

21 Maciejewski, Drama..., s. 31-33.

22 Trudno  mi  się  wypowiadać  na  temat  form  doskonalenia  nauczycieli  –  jest  to  oferta  zbyt
obszerna, zbyt lokalna i zbyt odległa, by móc ją zweryfikować.

23 Marzy  mi  się,  działający  w  ramach  krajowego  centrum  katechetycznego,  centralny  ośrodek
doskonalenia  katechetów  (być  może  mający  swoje  filie  w  diecezjach)  prowadzący  kursy

Fundacja Nasza Winnica       blog: funawi.pl       sklep Fundacji: fundacjanaszawinnica.pl



14

Kolejną przeszkodą w stosowaniu dramy jest lęk katechetów. Drama jest trudna,
nigdy nie wiemy jak się rozwinie, co się stanie na lekcji – jest nieprzewidywalna.
Wymaga  od  katechety  sporej  inteligencji,  elastyczności  i  szybkości  w  myśleniu.
Dlatego wielu katechetów rezygnuje z dramy a ci, którzy mimo wszystko decydują
się na jej uprawianie są niekiedy przez lęk sparaliżowani – nie pozwala to osiągnąć
spodziewanych rezultatów.

Zagrożeniem płynącym z drugiej strony jest skrajność uznająca dramę za panaceum
na  wszelkie  zło  –  „zwycięstwo  jeśli  przyjdzie,  przyjdzie  przez  dramę”.  Należy
pamiętać, że drama jest jedynie narzędziem do osiągania celów – jednym z wielu.
„Skrzynka” katechety powinna być bogato zaopatrzona – nie można twierdzić, że
młotek jest dobry na wszystko.

Zakończenie
Celem wystąpienia była próba przedstawienia istoty dramy i ukazania perspektyw
jej wykorzystania na katechezie. Drama ma w sobie wiele dynamizmu potrzebnego
obecnie szkolnej katechezie.  Może stać się skutecznym narzędziem ewangelizacji,
katechizacji i wychowania. 

Jest  to  jednak  metoda  wymagająca  wiele  od  katechety.  Zarówno  wiedzy
i umiejętności posługiwania się dramą, jak i zdolności właściwego komponowania
dramy w strukturę jednostki, tak by realizowała ona założone cele, a nie była sztuką
dla sztuki.

Drama jest szansą, ale niesie też zagrożenia. Ogólny jednak bilans spodziewanych
strat i zysków pozwala formułować w stronę katechetów zachętę do jej stosowania.
Poznawajmy dramę, uczmy się jej, stosujmy ja na naszych lekcjach, byle z głową,
byle profesjonalnie.

kwalifikacyjne dramy.
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Streszczenie
Dla ogromnej części katechetów drama pozostaje metodą nieznaną. Oswojono się
z brzmieniem samego słowa, ale treści jakie wkłada się w samo pojęcie są często
różne i niejednokrotnie błędne. 

Artykuł  „Drama  w  praktyce  katechetycznej”  próbuje  dokonać  uściśleń
terminologicznych. Definiuje dramę jako „działanie edukacyjne, w której uczniowie
samodzielnie  odkrywają  wiedzę  za  pośrednictwem  wejścia  w  doświadczenie,
polegające na przeżyciu fikcyjnej sytuacji.” Autor wskazuje na zasadnicze różnice
zachodzące między dramą a teatrem oraz dramą a psychodramą.

Istotnymi elementami każdej dramy jest obecność jej konstytucyjnych elementów:
fikcji,  roli,  improwizacji  i  refleksji  –  autor  omawia  każdy  z  tych  elementów.
Wprowadza  następnie  w  prostą  metodę  dramową  jaką  jest  scenka  dramowa.
Odróżnia  ją  od małych inscenizacji  teatralnych  przeprowadzanych na  katechezie
oraz formułuje zestaw reguł pomocnych w planowaniu scenki.

Końcowa część artykułu poświęcona jest bilansowi szans i zagrożeń związanych ze
stosowaniem  dramy  na  katechezie.  Wśród  szans  i  zysków  autor  wymienia:
budowanie  wrażliwości  uczniów,  integrację  uczniów  między  sobą  i  z  katechetą,
odsłanianie prawdziwych poglądów i hierarchii wartości, dostarczanie wiadomości,
interioryzację.  Wśród  trudności  i  zagrożeń  wymienia:  opór  uczniów,  brak
profesjonalizmu, lęk katechety i zbytnią fascynację dramą, wyrażająca się w uznaniu
dramy jako środka rozwiązującego wszelkie problemy katechetyczne.)
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