Dílna dramatické výchovy a čtenářské strategie
Termín: 25. 11. 2017
Místo konání: Základní škola Kunratice, Předškolní 420
Čas: 8.30 – 16.30
Přednášející: MgA. Bc. Olga Králová, zástupkyně ředitele školy
Cena: 1.160,-Kč/účastník - školy si hradí z vlastních prostředků
Anotace:
Dílna má uvést účastníky do dramatické výchovy především prostřednictvím praktických aktivit (cvičení,
hry improvizace, jednotlivých lekcí …). Cílem dílny je „prožít si na vlastní kůži“ jednotlivé lekce dramatické
výchovy s využitím čtenářských strategií a hledat odpovědi na otázky: Které čtenářské strategie jsou
vhodné a efektivní pro hodiny DV? Jaké jsou „ty dobré“ literární texty? Dílna je také zaměřena na
osobnostní a sociální rozvoj učitele dramatické výchovy, na prohlubování jeho tvořivosti a na získávání
základních dovedností nutných pro vedení dramaticko-výchovných lekcí. Cílem je provést je základními
principy tohoto oboru s využitím námětů a témat z dětské literatury a uplatněním čtenářských strategií.
Metody práce: Interaktivní učení, praktické hry a cvičení, modelové situace, rolové hry, učitel v roli.
Přehled témat výuky:
-

-

-

Vysvětlení cílů tvořivé dramatiky a provázanost s dětskou literaturou
1h
pojmenování cílů dramatické výchovy
možnosti využití dětské literatury
nabídka a sdílení zkušeností s různými texty dětské literatury
čtenářské strategie (předvídání, hlavní myšlenka, kladení otázek, shrnování, vizualizace …)
Praktická lekce vycházející z prozaického textu
3h
praktická lekce s využitím prozaického textu (pohádka, příběh) – uvědomování si vlastních pocitů a emocí
prostřednictvím prožitkových cvičení
uplatnění vhodných čtenářských strategií
Praktická lekce vycházející z poezie
3h
praktická lekce s využitím básní – uvědomování si vlastních pocitů a emocí prostřednictvím prožitkových
cvičení
uplatnění vhodných čtenářských strategií
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-

Reflexe, zpětná vazba, autoevaluace
1h
rozbor jednotlivých lekcí z pohledu dramatické výchovy, čtenářských strategií – rozhovory a kazuistiky s
praxe

Účastníkům pracovní dílny bude po jejím ukončení nabídnuta podpora (při tvorbě a přípravě vyučovacích
materiálů a příprav na hodiny s využitím metod dramatické výchovy a čtenářských strategií) formou mentoringu
v rozsahu 2 h na konzultaci.
Prezenční forma - pracovní dílna v rozsahu 8 hodin; následně možnost konzultace a podpora přímo ve školách

Garant semináře: PaedDr. Josef Kuneš, tel.: 261 192 372, mail.: josef.kunes@praha4.cz

Zájemci o seminář mají možnost se přihlásit PaedDr. Josefu Kunešovi na adresu josef.kunes@praha4.cz
nejpozději do 16. 11. 2017
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