Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
PROSTŘEDNICTVÍM DRAMATICKÉ VÝCHOVY (24 HODIN)
vzdělávací akce 9218
akreditována MŠMT č. j. MSMT-7401/2018-1-299
URČENO:

pedagogickým pracovníkům základních a středních škol, zejména
učitelům humanitních předmětů: učitelům jazyků, společenských věd
a výchov

LEKTORKY:

Mgr. a MgA. Hana Nemravová
Mgr. Olga Strašáková
vyučující literárně dramatického oboru ZUŠ Uherské Hradiště

OBSAH:
1. blok: ZÁKLADY DRAMATICKÉ VÝCHOVY A PROŽITKOVÉ METODY VE VÝUCE
2. blok: HLASOVÁ PRŮPRAVA, PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI A RECITACE
3. blok: TVŮRČÍ PSANÍ A SCENÁRISTIKA
4. blok: HERECKÁ PRŮPRAVA
Cyklus praktických seminářů, který v několika blocích seznámí účastky s metodami dramatické
výchovy a tvůrčího psaní a jejich využitím především v humanitních předmětech při výchovně
vzdělávací práci s žáky.
Cílem kurzu je aktivní účastí v hrách, cvičeních a improvizacích pochopit podstatu dramatické
výchovy. Seznámit se s metodickými postupy výstavby různých typů lekcí dramatické výchovy.
Poznat zákonitosti mluveného projevu, rozvíjet schopnost vnímat a posuzovat kvalitu textů,
hledat způsob, jak sdělit posluchači postoj interpreta k textu.
Seznámit se s různými technikami tvůrčího psaní (hledání témat psaní, stimulace k literární
tvorbě, optimalizace textu, rozvoj tvůrčí svobody). Pochopit základní struktury výstavby
literárního textu, především textu dramatického. Aplikovat získané poznatky formou vlastní
literární tvorby, individuálně i ve skupině.
Vyzkoušet si při strukturování konkrétního příběhu metody tvorby herecké postavy. Pokusit
se najít si svou vlastní techniku vedení herce.
Reflektovat svoje zkušenosti a tvořivě je uplatnit ve své praxi.
Podrobný obsah na 2. a 3. straně pozvánky.
TERMÍNY:

1.
2.
3.
4.

ČAS:

13.30 – 18 h; celkem 24 hodin

MÍSTO:

Uherské Hradiště, Základní umělecká škola, Tyršovo náměstí 363

S SEBOU:

pohodlný oděv a přezůvky

CENA:
UZÁVĚRKA:

5 500 Kč / kurz; nejsme plátci DPH
10. 10. 2018 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)
kapacita počtu účastníků je omezena

IČ 75188953
www.blechova.cz

část:
část:
část:
část:

středa
středa
středa
středa

17. října 2018
24. října 2018
7. listopadu 2018
14. listopadu 2018

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

OBSAH
1.BLOK: ZÁKLADY DRAMATICKÉ VÝCHOVY A PROŽITKOVÉ METODY VE VÝUCE
Diagnostika skupiny
- typy seznamovacích her
- způsoby využití her
- praktická cvičení
Stavba hodiny dramatické výchovy
- přípravná část (uklidnění, rozehřátí, typy rychlých rozcviček)
- hlavní část
- reflexe
Základní metody dramatické výchovy
- práce s literární předlohou
- strukturované drama
- improvizační metody
Dramatická výchova jako předmět a jako metoda
- závěrečné shrnutí a utřídění poznatků
2. BLOK: HLASOVÁ PRŮPRAVA, PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI A RECITACE
Tvorba hlasu
- historie hlasu
- seznámení se stavbou vnitřních i vnějších artikulačních orgánů
- vliv správného dýchání na tvorbu hlasu
- praktická cvičení
Základy hlasové hygieny
- diagnostika hlasového projevu účastníků semináře
- konkrétní doporučení pro každého z nich
Hlas a tělo v prostoru
- spojení hlasu, gest a pohybu
- optimalizace hlasu v konkrétním prostoru
Výběr a tvorba textu, jeho dramaturgická úprava a způsoby prezentace
- seznámení s autory vhodnými pro určité věkové kategorie
- metody rozboru textu a způsoby jeho úpravy
- komunikace s diváky (posluchači)
3. BLOK: TVŮRČÍ PSANÍ A SCENÁRISTIKA
Základní metody tvůrčího psaní
- historie tvůrčího psaní
- hledání tématu a inspirace
- ustálené básnické formy
- techniky ozvláštňování prozaického textu
Strukturování dialogických a monologických promluv
- seznámení s metodou dialogického jednání
- způsoby redakční úpravy vlastního textu
Stavba dramatického textu
- situace otevřená a uzavřená
- vrstvení a pointování situací
- formy charakterizace postavy
Dramatizace prózy
- rozdíl mezi dramatem a prózou
- vypravěč
- dialogizace
- práce s prostorem i časem
- rozvíjení potenciálních situací
4. BLOK: HERECKÁ PRŮPRAVA
Tvorba postavy
- metody tvorby postavy (Stanislavskij, Brecht, Čechov)
- vytváření představy o postavě
- realizace této představy v herecké akci
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

Spolupráce s partnerem
- vnímání partnery na jevišti
- poziční cvičení
Využití prostoru a rekvizity
- tvoření imaginárního prostoru
- využití zástupné rekvizity
- rekvizita jako charakterizační prostředek
Způsoby režijního vedení herce
- reflexe vlastních zážitků a jejich systematizace
Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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