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O PROJEKTU

S cílem využití dramatické výchovy v kontextu inkluzivního vzdělávání projekt JOIN IN AND 
MAKE A CHANGE spojil organizace působící v oblasti dramatu, speciálního vzdělávání a 
inkluzivního vzdělávání ze Slovinska (Taka Tuka), České republiky (Základní umělecká škola 
Popelka), Řecka (Sxedia Stin Poli) a Polska (Innocamp PL).

Během celého projektu všechny partnerské organizace společně pracovaly na výzkumu, 
propagaci a realizaci dramatické výchovy jako účinného nástroje inkluzivního vzdělávání. 
Provedli analýzu aktuálního stavu inkluzivního vzdělávání v partnerských zemích, vypracovali 
vzdělávací kurz pro učitele, asistenty pedagoga a další pedagogy, změřili dopad dramatické 
výchovy na inkluzi a vyslovili se pro využití dramatické výchovy pro zlepšení inkluzivního 
vzdělávání.

Výsledkem projektu bylo vytvoření řady užitečných zdrojů pro pedagogy, kteří chtějí obohatit 
svou pedagogickou praxi a učinit ji inkluzivnější; ABC inclusion & drama games, sborník JOIN 
& be inclusive, praktická příručka pro učitele Drama inspiromat, příklady výuky kulturního 
dědictví prostřednictvím divadelních workshopů a jiné.

V reakci na COVID-19 konsorcium vypracovalo další výstupy na podporu pedagogů při 
poskytování inkluzivní a interaktivní on-line výuky; vzdělávací knihu s dramatickými hrami 
na podporu on-line učení (ABC on-line games) a Drama lab s různými on-line nástroji, které 
učitelům nabízejí digitální využití Technik dramatické výchovy.
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Základem filozofie JIMAC a jeho osvědčených postupů je učení prostřednictvím posílení 
vztahů. To zahrnuje: budování a udržování důvěry, uvědomělosti a empatie, rozvíjení 
dovedností založených na spolupráci a kolektivní odolnosti, jakož to i oceňování fantazie 
studentů, tvořivosti, jedinečnosti atd. Výzkum JIMAC potvrzuje, že všechny zúčastněné strany 
inkluzivního vzdělávání těží z komunity studentů vybudované na vzájemném prokazování 
respektu a sdílení silných stránek spíše než ze soutěžení, nálepkování, šikanování, ponižování 
nebo vylučování za jakýkoliv náznak odlišnosti od běžné populace. Hodnocení JIMAC také 
dokazuje výhody dramatické výchovy oproti tradičnějším metodám výuky při pomoci 
studentům zapojit se do smysluplné práce, což vede k větší motivaci učit se a účastnit se 
občanských/společenských akcí.

Studenti hledají příležitosti, jak mít vliv, cítit svou agendu, spolu navrhovat učební procesy 
a získávat zkušenosti. Neočekávají, že dospělí vše přesně naplánují a budou kontrolovat 
každý krok jejich vzdělávání, ale jasně poukazují na potřebu nezávislého prozkoumávání, 
podstupování rizik, přeformulování výzev, konfrontace s nejistotou a strategií uvnitř skupin 
nebo širších podpůrných sítí. JIMAC ukazuje, že dramatická výchova je vysoce efektivní metoda, 
jak splnit všechna tato očekávání, se zaměřením na spontánnost a testování požadovaných 
kompetencí pod tlakem, ale v rámci „bez trestné zóny“– což znamená povolení být plně 
hravý s myšlenkami, rolemi, způsoby komunikace, chybováním, selháváním a iniciováním 
akce mimo rámec dění, které by mohly být pro mainstreamové prostředí dokonce urážlivé.
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Zlatým pravidlem inkluzivní dramatické improvizace je přijmout nejistotu společně s druhou 
stranou slovy ANO, A... Účastníci jsou v tom pro sebe navzájem, důvěřují si, podporují 
se, naslouchají si a vzájemně rozvíjejí myšlenky a iniciativy, místo aby se předváděli nebo 
sabotovali navrhovaný postup. Společné prožívání „napětí z nedůvěry“ které má za následek 
stmelování, solidaritu založenou na bezpodmínečném přijímání a oceňování odlišností, 
kreativitu založenou na rozmanitosti zkušeností a kultur. Improvizace konečně učí pozitivní 
vzájemné závislosti a kognitivní flexibilitě a výdrži vedoucí ke zvýšené odolnosti – schopnosti 
odrazit se po selhání či nepříznivých zkušenostech s ještě silnějším vnitřním lokusem kontroly 
a přesvědčením o vlastní účinnosti.
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Krok 1
ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Abychom získali přehled a porovnali různé reakce na inkluzivní vzdělávání napříč Slovinskem, 
Polskem, Řeckem a Českou republikou, uspořádali jsme skupinové diskuse s různými 
zainteresovanými stranami v oblasti vzdělávání: učiteli běžných škol, žáky, rodiči, speciálními 
pedagogy, učiteli dramatické výchovy, studenty pedagogických fakult, vedoucími pracovníky 
škol, politiky a zaměstnavateli.

Dále jsme vypracovali dotazníky pro učitele a studenty, abychom zjistili jejich potřeby, a 
uskutečnili jsme rozhovory s klíčovými osobami.

ZÁVĚRY Z PRŮZKUMŮ A DISKUSÍ V RÁMCI ZAINTERESOVANÝCH SKUPIN:

Většina problémů, které ovlivňují přesvědčení učitelů o jejich vlastní účinnosti při sdílení 
moci a odpovědnosti se studenty, souvisí s inkluzivním vzděláváním. Učitelé se obvykle 
hlásí k poslání vymýtit diskriminaci a prohlašují, že poskytnou každému studentovi rovnou 
příležitost k učení a k tomu, aby se stal kompetentním přispěvatelem společnosti. Učitelé 
také věří v pozitivní vlivy inkluzivního vzdělávání jak na studenty se zvláštními potřebami, 
tak na studenty bez nich, kdy se děti častěji učí přebírat odpovědnost za vlastní učení a učení 
vrstevníků.
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Projekt JIMAC pro učitele a analýzy potřeb studentů vycházel z výsledků téměř 300 
dotazníků a 8 diskusí v rámci zainteresovaných skupin.

Sebehodnocení učitelů, co se týče jejich přínosu pro inkluzivitu a spoluutváření učení ze 
strany studentů, se jevilo jako přehnaně optimistické. Zatímco většina dotazovaných 
učitelů byla přesvědčena o své profesionalitě při budování a udržování vztahů, které slouží 
inkluzivnímu učení, jejich studenti (ve věku 9-11 let) se ve třídě cítili ignorováni, protože 
nikdo nebyl motivován je poslouchat nebo těžit z jejich iniciativy pro smysluplné bádání 
nebo kreativní řešení problémů. Většina učitelů pevně věřila, že způsob, jakým učí, je pro 
děti inspirující a je vnímán jako vzor vzájemného respektu a spolupráce v rámci společenství 
studujících. Studenti však v dotaznících a pohovorech uváděli, že by byli angažovanější, kdyby 
byli schopni trávit čas produktivně s vrstevníky, dělit se o své zkušenosti získané při různých 
neformálních vzdělávacích aktivitách a hravěji a nápaditěji objevovat různé role. Přijímat 
specifická zadání zahrnující odlišné úkoly, žáci před podnikavostí dávají přednost tomu 
zůstat neviditelní. Být nápomocný svému učiteli znamená řídit se učebním plánem, nedělat 
žádné chyby, nezpochybňovat žádné významy nebo fakta, přejít k další jednotce, ujistit se, že 
vrstevníci se zvláštními potřebami nezůstanou pozadu. Velmi málo žáků z řad respondentů 
reflektovalo vlastní spoluutváření vzdělávacího prostředí.



12

Na druhou stranu, dotazovaní studenti vyjádřili svůj odpor, když učitel přenesl větší 
odpovědnost, než na jakou byli vybaveni. Případy se týkaly využití toho, co žáci vnímali jako 
„netradiční“ výuku. Použití rozdílných zadání nebo dramat vyžadujících vysoké struktury 
vyústilo v chaos, nikdo si navzájem nenaslouchal, každý prosazoval vlastní jednotlivé 
myšlenky, aniž by analyzoval problém, na kterém pracoval, nedostal zpětnou vazbu od 
učitele, neměl jasné cíle nebo ukazatele úspěšnosti.

DEFINOVANÉ POTŘEBY UČITELŮ V RÁMCI PROJEKTU JIMAC:

• Jak zapojit všechny studenty
• Jak řešit rozmanité potřeby studentů
• Jak propojit sociální a akademické vzdělávání
• Jak inspirovat a motivovat
• Jak zajistit větší zapojení studentů (sdílená odpovědnost za učení)
• Jak učit s alternativními metodami a hodnoceními, 

např. dramatickou výchovou
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• Spolupracovníky
• Vedením školy
• Rodiči
• Školicími institucemi
• Autoritami

• Sdílení nápadů, zkušeností a osvědčených postupů
• Multidisciplinární přístup
• Otevřená a účinná komunikace
• Připojení se ke komunitě učitelů dramatické výchovy

• Pro sebehodnocení a vzájemnou zpětnou vazbu, zejména 
s ohledem na nejistotu a kritické události

• Nástroje a pomoc při dokumentování vlastních 
postupů, aby se mohli podělit o úspěchy studentů se 
zúčastněnými stranami

• Vzdělávací zdroje s praktickými příklady činností
• Didaktické vzdělávací hry
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POTŘEBY STUDENTŮ

1.  Studenti potřebují navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky na základě nejen 
akademické interakce a hodnocení (být s přáteli ve škole a vědět, jak si je udržet).

2. Studentům musí naslouchat učitelé i vrstevníci.
3. Studenti musí experimentovat v různých rolích, musí se snažit vést, iniciovat, nabízet 

a přijímat zpětnou vazbu atd.
4. Studenti musí pochopit cíle a kritéria úspěšnosti každé činnosti, třídy, modulu atd., 

musí své učení reflektovat a chápat jeho smysl.
5. Studenti potřebují férovost, spravedlnost, rovné příležitosti a jasná pravidla chování, 

zejména v souvislosti s tvořivostí. Potřebují šanci být vnímáni jako zodpovědní a cítit 
odpovědnost za učební procesy.

6. Studenti potřebují při řešení otevřených úkolů příležitosti k tomu, aby byli úspěšní.
7. Studenti musí objevit příčinnou souvislost mezi svým úsilím a úspěchem či 

neúspěchem v učení (cítit původcem svého učení).
8. Studenti potřebují mít prostor a čas na hraní a být ve třídě co nejvíce hraví.
9. Studenti musí vědět, kdo jim pomůže v případě útlaku (vyloučení) nebo trápení.

10. Studenti musí mít možnost volby neúčastnit se některých činností nebo navrhnout 
alternativu.

MY 
CHCEME

BÝT 
SOUČÁSTÍ

 
BÝT 

OCENĚN

BÝT 
VYSLIŠEN

BÝT V 
BEZPEČÍ

BÝT 
ZAPOJEN

BÝT 
PŘIJAT

BÝT 
PODPOŘEN
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Krok 2 
MEZINÁRODNÍ SYMPOSIUM

Pro zdůraznění hlavních zjištění ze současné analýzy stavu jsme zorganizovali Mezinárodní 
sympozium “Is Inclusion an Illusion?”.

Klíčoví zástupci různých vzdělávacích institucí sdíleli důležitá poselství.

Výzkumy ukazují, že pochopení získaných 
znalostí se zvyšuje, když využíváme 

dramatické výchovy. A co je nejdůležitější, 
nestává se to jen ve výuce literatury, kdy 
prostřednictvím dramatizace literárních 

děl studenti zkoumají poselství díla, ale i v 
jiných předmětech.

Máme rozsáhlou spolupráci s 
organizacemi, které sdílejí stejné hodnoty 
a pracují s podobnými cílovými skupinami 

jako my. To nám pomáhá vybavit děti 
dovednostmi a znalostmi, které potřebují 

k rozvoji sebevědomí, aby se cítily 
bezpečně a připraveny na svou 

individuální životní cestu.

MARKO REPNIK, ředitel JSKD

BORIS ČERNILEC, ředitel ZGNL
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Hovoříme-li o mezioborovém přístupu k 
výuce a učení, neměli bychom přehlížet 
potenciál prezentovaných dramatických 

přístupů. Patří do školního prostředí.

VINKO LOGAJ, 
ředitel Zavoda RS za šolstvo

Díky kooperativní práci ve třídě, která je 
klíčovým prvkem všech metod dramatické 

výchovy se děti učí chápat rozdíly a 
přijímat rozmanitost. Uznání rozdílů 
a rozmanitosti je klíčové pro dobré a 

tolerantní soužití ve třídě a ve 
společnosti obecně.

VERONIKA GABER KORBAR
ředitelka vzdělávací společnosti 

Taka Tuka
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V dramatické výchově opíráme naše učení 
o zdravé vztahy mezi všemi spolužáky 
včetně učitele. Sdílíme moc, učíme se 
jeden od druhého, nacházíme smysl v 
učení a zkoumáme jak sami sebe, tak i 

téma, na kterém pracujeme.

MONIKA JIRASKOVA, 
specialistka na smysluplné vzdělávání

Hlavním cílem nás všech, učitelů, je 
vzdělávat, ale ne vždy je hlavním cílem 

našich studentů vzdělávat se. Dramatická 
výchova je mocný nástroj, jak zapojit 

každého do smysluplného procesu učení. 
Přijmout rozmanitost je s dramatickou 

výchovou přirozené, protože se 
zaměřujeme na průzkum, týmovou 

práci a sdílení různých 
myšlenek.

 RADKA SVOBODOVA,
učitelka LDO ZUŠ Popelka
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V inkluzivní třídě jsou všichni 
studenti uzánáváni za kým jsou.

Dejte studentům pocit že 
do vaší třídy patří.

Pozitivní zpětná 
vazba zvvšuie.

Ukažte studentům, 
že vám záleží na jejich 
úspěchu.

Vždycky hledejte 
nové vědomosti.

Nenálepkujte své 
studenty, zjistěte kdo 
doopravdy jsou.

Hraní si je učení se.
Otázky studentů jsou důležitým 
zdrojem pro vyučování a učení se.

Jsme si podobní víc,
než jsme rozdílní.

Acta non verba.
Činy, ne slova.

Dohromady 
můžeme uspět.

Pro podporu učení 
přidejte pohyb.

ABCeda INKLUZE

 / PŘIJETÍ

 / ZPĚTNÁ VAZBA

 / VĚDOMOSTI  / NÁLEPKOVÁNÍ

 / OTÁZKY

 / SJEDNOCOVÁNÍ

 / HODNOTY

 / MY

 / HRA

 / SBLÍŽENÍ

 / SPOLEČNÉ CÍLE

 / POHYB
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Dohromady 
můžeme uspět.

Efektivní komunikace 
pomáhá udržet bezpečné 
prostředí.

Zakomponujte do 
svého vyučování 
rozdílné přístupy.

Přizpůsobte vyučování 
potřebám svých studentů.

Podporujte představivost a 
kreativitu svých studentů.

Malé změny mohou 
vést k velikým rozdílům.

Vzdělávání je sdílená 
zodpovědnost.

Pro některé studenty 
je vaše třída jediný 
bezpečný prostor.

Všichni studenti si 
zaslouží vaši důvěru.

dramatické výchově!
Inkluzivní učitel potřebuje 

spoustu energie a nadšení.Ve zdravé třídě není pro 
takové věci místo.

Studenti ve nesnázích 
potřebují větší podporu.

Dejte studentů, příležitost 
učit se jeden od druhého.

Dokud sami neumíme 
jednat empaticky, 
nemůžeme to očekávat 
od studentů.

 / KOMUNIKACE

 / ROZMANITOST

 / OCHOTA POMOCI

 / LASKAVOST

 / ZODPOVĚDNOST

 / VYLOUČENÍ

 / ANO
 / ZÁPAL

 / BEZPEČÍ  / DŮVĚRA

 / INSPIRACE

 / PŘÍLEŽITOST

 / EMPATIE
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Krok 3 
OSNOVY KURZU

Kdo je schopný učitel? Jaké jsou jeho postoje, znalosti a schopnosti? 

Položili jsme si tyto dvě otázky a společně se závěry současné analýzy stavu inkluzivního 
vzdělávání definovali studijní výstupy našeho vzdělávacího kurzu „Inkluze prostřednictvím 
dramatické výchovy“.
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INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

POSTOJE

	 Oceňování různorodosti 

	 Interpretace nepříjemností jako příležitostí k růstu

	 Důsledky závazku stát se členem třídy 

	 Inovativní přemýšlení

VĚDOMOSTI

	 Identifikace příčiny a důsledky společenských změn  v kontextu vzdělávání

	 Interpretace podkladů které mohou pomoci zlepšit učební prostředí

	 Identifikuje odpovídající filozofie učení pro inkluzivní pedagogickou 

	 Vysvětlení a podpora vlastních pedagogických rozhodnutí svými znalostmi

DOVEDNOSTI 

	 Schopnost přijímat a poskytovat zpětnou vazbu

	 Vnímání studentů v průběhu celého procesu učení

	 Vedení vlastním příkladem

	 Přeformátování učebního procesu

	 Vytvoření a udržení komunity

	 Využívání osobních vhledů pro udržení inkluzivního prostředí
    
	 Učitel je schopen nabídnout formativní hodnocení a oslavit úspěch se studenty
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POSTOJE

 Je ochoten dělit se s dětmi o moc prostřednictvím různých strategií dramatické 
výchovy

 Uvědomuje si vztahy které vznikají na základě praktické aplikace postupů 
 dramatické výchovy a je odhodlán je podporovat a udržovat

 Vnímá že v rámci dramatické výchovy jsou všechny nápady správně

 Je partner v komunikaci a aktivně se podílí na práci s posluchači

VĚDOMOSTI

 Je schopen vysvětlit rozdíl mezi dramatickou výchovou, psycho dramatem 
a jinými formami dramat a divadla 

 Ví kde hledat praktické aktivity pro využití ve výuce

DOVEDNOSTI 

	 Je	schopen	vysvětlit	a	obhájit	zařazení	dramatické	výchovy	a	jejích	konkrétních	
	 metod	a	technik	

	 Využívá	dramatickou	výchovu	ke	snížení	rizika	vyloučení	a	vytvoření	bezpečného	a	
pečujícího	prostředí

	 Poskytuje	plnou	podporu	a	nabízí	různé	metody	a	techniky	pro	vypořádání	se	
	 s	rozporem	mezi	hranou	fikcí	a	realitou

	 Svou	frontální	výuku	podporuje	využitím	metod	a	technik	dramatické	výchovy

VYUŽITÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY PRO INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Krok 4
DRAMATHON

Organizovali jsme Dramathon – inovační soustředění. Jeho účelem bylo shromáždit a 
inspirovat inkluzivní pedagogy k inovacím s využitím dramatické výchovy, aby lépe sloužili 
žákům se speciálními potřebami na základních školách a v neformálních podpůrných 
centrech.

Výzva:
Účastníci se v rámci inovační pedagogiky naučili novým nástrojům pro uvažování o 
designu a tvorbě změn ve vzdělávacím prostředí, aby mohli pokračovat ve svém poslání v 
lokálních komunitách. Aby učitelé pracovali bezpečněji a motivovaněji, spolupracovali v 1 
mezinárodním týmu a ve 4 národních týmech na úkolu přizpůsobit dramatickou výchovu 
zvláštním potřebám ve třídě.

Řešení, návrhy:
Po třech dnech intenzivního navrhování, týmy představily své konečné projekty; e-nástroj 
pro spolupráci mezi učitelem a asistenty pedagoga, e-nástroj pro řízení úkolů a povinností 
učitele, e-nástroj pro vedoucí pracovníky škol…
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KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ DRAMATHONU

Vzdělávání v průběhu Dramathonu by se dalo zařadit do následujících kategorií:

 1.  Budování důvěry kolem e-portfolia
E-portfolio prezentované každým týmem se ukázalo být motivací pro spolupráci a 
budování důvěry. Důvěra mezi učitelem a asistentem je nezbytná k tomu, aby mohli 
sdílet neúspěchy, obavy a aby se cítili chráněni před vyhořením, což je ve školách tak 
trochu tabu.

2.  Schopnost týmové práce a spolupráce
Účastníci zažili skutečnou spolupráci v přátelském prostředí jak doma, tak prostřednictvím 
on-line setkání s mezinárodními partnery a mentory. Naučili se různým úlohám v týmu, 
vyzkoušeli své silné stránky, objevili klíčový dopad aktivního naslouchání, dosažení 
konsensu, hledání způsobů, jak zapojit a mobilizovat ostatní pro důležitou věc a sdílené 
hodnoty.

3.  Samostatně řízené učení a odolnost
Učení bylo hnacím motorem výzev, což podporovalo kreativní řešení problémů v týmech 
spíše než asimilaci hotových znalostí. Byla to nová zkušenost, spoléhat se na to, že 
ostatní poskytují informace, kladou otázky, navrhují a testují myšlenky, sdílejí osobní 
pohledy, několikrát mění řešení. Neměli bychom očekávat, že vše bude připraveno. 
Vlastní řízení je efektivnější než tradiční trénink. Někteří zpočátku považovali nedostatek 
jasných instrukcí za frustrující, ale pak ocenili zkušenost s bojem a vytrvalostí, aby 
dosáhli konečného úspěchu.
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4.  Vlastní potřeby v souvislosti s inkluzivitou
Pyramida vzájemných potřeb byla oceňovanou součástí struktury e-portfolia. 
Všeobecným výsledkem procesu učení bylo uznání potřeb všech studentů a učitelů 
jako speciálních potřeb, na které je třeba klást zřetel. Všichni potřebujeme podporu při 
naplňování těch potřeb, které vedou k většímu začlenění méně privilegovaných. Pouze 
v případě, že máme opečované vlastní základní potřeby, můžeme být oporou pro naše 
studenty a chráníme se před vyhořením.

5. Prezentace a zpětná vazba
Příprava prezentace byla novou výzvou, dobře podpořenou přesnými instrukcemi od 
mentorky (Ilse). Představit, kdo jste, komu pomáháte, proč je e-portfolio jedinečným 
řešením a jak vyzvat diváky k akci byla nečekaná nadstavba Dramatonu. Učitelé potřebují 
dovednosti pro propagaci dramatické výchovy jako nástroje inkluzivního učení.

6. Příležitostí pro další vzdělávání v rámci projektu JIMAC
Účastníci měli možnost seznámit se s již existujícími materiály JIMAC, např. ABCedou 
inkluze. Projevili zájem o absolvování kurzu a reálné vyzkoušení potenciálu elektronického 
portfolia.

Mezi prvky, které by účastníci chtěli příště doplnit, patří:

   1. Větší zapojení metod dramatické výchovy při práci a prezentaci myšlenek

   2. Více času na mezinárodní sbližování a vytváření sítí

   3. Větší podpora pomocí instrukcí a mentoring

Inno-kempy nabízejí skvělou příležitost pro mezikulturní interakci. Byla by to jiná zkušenost, 
kdyby Dramathon probíhal s osobní účastí, ale Covid změnil plány. V důsledku toho by 
účastníci chtěli znát více podrobností o tom, jak fungovaly ostatní skupiny v dalších zemích. 
Takže by možná mohly být poskytnuty nějaké bližší detaily. Dále by bylo hezké, kdyby jedna 
skupina mohla s jinou skupinou vyzkoušet hry a techniky, aby si, naplánovala a zkusila 
realizovat svou přípravu a zahrnula některá překvapení (píseň k poslechu, téma k diskusi atd.).



26

Krok 5
TRÉNINKOVÝ KURZ

Společně jsme vyvinuli nový, inovativní a interaktivní vzdělávací kurz, jehož cílem je seznámit 
pedagogy s pochopením začleňování a s využitím metod a Technik na podporu prevence 
předčasného ukončení studia a rozvoje odolnosti dětí a mládeže v rámci vzdělávacích 
institucí. Kurz je vhodný pro běžné učitele základních škol, asistenty učitelů a další pedagogy. 
Má pedagogy naučit, co mohou udělat pro aktivní podporu rozmanitosti a začlenění všech 
žáků do výuky.

Osnovy kurzu kombinují diskuse, cvičení, hry a různé metody a techniky dramatické výchovy.

Využívá předchozích kompetencí a zkušeností pedagogů, nabízí prostor pro vzájemné učení 
a vytváření sítí, ale také zpochybňuje jakékoli postoje, které nejsou v souladu s inkluzivním 
vzděláváním.

Učení je sdílení 
zodpovědnosti.
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CESTA K TOMU, JAK SE STÁT INKLUZIVNÍM A KREATIVNÍM UČITELEM

1. Připoj se a začni
Ve čtyřech zemích: Slovinsku, Polsku, Řecku a České republice vytvořila skupina nadšených odborníků 
roční vzdělávací program pro učitele a pedagogické pracovníky, kteří se chtěli stát inkluzivnějšími a 
kreativnějšími.

2. Seznámení
O odbornou přípravu se ucházelo 60 učitelů a dalších pedagogů. Začali cestu, jak se stát inkluzivnějšími a 
kreativními pedagogy.

3. Průzkum výuky založené na dramatické výchově
Odborníci na dramatickou výchovu představili dramatické hry, techniky a metody, které evidentně zlepšují 
inkluzivní vzdělávání. Účastníci se naučili využívat dramatickou výchovu k učení v inkluzivním prostředí.

4. Učení se jeden od druhého
Během projektového programu byly naplánovány různé aktivity, které měly účastníky povzbudit k 
vzájemnému učení. Plánovali aktivity a sdílely plány a jejich výsledky na skupinových setkáních. Vzájemně 
si poskytovali zpětnou vazbu a spolupracovali na přizpůsobení prezentovaných činností.

Vzájemné učení vyústilo v nová řešení problémů inkluzivního vzdělávání.

5. Realizace dramatické výchovy 
Účastníci začali do své každodenní praxe zavádět prvky dramatické výchovy. Začali jednoduchými 
dramatickými hrami, pokračovali jednotlivými dramatickými technikami, a nakonec zavedli celé programy. 
Pečlivě vybírali a přizpůsobovali činnosti potřebám svých tříd.

6. Získání podpory od odborníků
Změna osobní výukové rutiny vyžaduje čas a energii. Tým JOIN IN podporoval účastníky během jejich cesty 
pozorováním, poskytováním zpětné vazby, povzbuzováním, osobními konzultacemi …

7. Příprava školního projektu založeného na dramatické výchově 
Každý účastník připravil příklad využití dramatické výchovy pro inkluzivní vzdělávání a sdílel jej ve skupině. 
Prezentace sloužily jako příprava pro aktivní účast na konferenci.

8. Sdílení zkušeností na národní i mezinárodní úrovni
V rámci projektu jsme uspořádali mezinárodní kongres o dramatické výchově pro inkluzivní vzdělávání, 
mezinárodní konferenci JOIN in and be inclusive a tři národní konference v Polsku, Řecku a České republice. 
Účastníci se podělili o své příklady využívání dramatické výchovy+ pro inkluzivní vzdělávání.
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75 evropských učitelů se 
společně vydalo na cestu za 

změnou.

Učitelé se učí o 
dramatické výchově v 

rámci inkluze.

Plánují aktivity 
dramatické výchovy 

pro studenty.

Experti jim pomáhají 
úspěšně přizpůsobovat jejich 

učební postupy.
Učitelé zavádějí 

dramatickou výchovu 
do vyučování.

Sdílejí dobrou 
praxi.

75 kreativních a 
inkluzivních učitelů 

pokračuje na své cestě 
za změnou.
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TIPY PRO UČITELE

1. Názory všech studentů jsou cenné, i když jsou rozdílné.

2. Dávejte jasné instrukce a ověřujte, že jim všichni studenti 
porozuměli. 

3. Vyvarujte se pokládání návodných a uzavřených otázek.

4. Vždycky se snažte být o krok napřed.

5. Dejte si čas na porozumění potřebám svých studentů.

6. Podporujte a chvalte studenty v průběhu celého procesu.

7. Buďte si vědomi toho jak komunikujete a to na verbální i 
neverbální úrovni.

8. Nikdy nesrovnávejte! Ani třídy, ani děti, ani sourozence…

9. Vždycky buďte připraveni na změnu nebo opuštění původního 
plánu.

10. Vyvarujte se podmiňování (jestliže…pak).
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NÁPOVĚDA PRO UČITELE DRAMATICKÉ VÝCHOVY

Na základě špatných předchozích zkušeností někteří učitelé tvrdí, že dramatická výchova 
obvykle přináší riziko ztráty kontroly nad třídou. Bojí se, že lekce se může buď proměnit 
v naprostý chaos, nebo se kvůli rozpakům nebo nedostatku nápadů úplně zastavit. 
Předpokladem je, že nepředvídatelnost dramatické výchovy znemožňuje naplánovat a řídit 
lekci. Někteří učitelé se cítí bezpečně jen tehdy, když dokážou předvídat všechny otázky, 
odpovědi a chyby studentů. Dramatická hodina je řízena kvalitou vztahů a plánování je o 
vedení studentů tolika stádii, kolik potřebují k objevování nových faktů a budování vlastních 
znalostí.

Lekce založené na tradici inovativních edukačních přístupů vyžadují od učitele více než běžné 
lekce. Jsou ale také náročnější pro studenty. Je chybou myslet si, že za úspěch či neúspěch 
lekce je zodpovědný pouze učitel, stejně jako je špatné vinit pouze studenta z neúspěchu 
tradiční lekce. Úspěch učení prostřednictvím dramatické výchovy závisí na vzájemném úsilí 
studentů a učitele získat nové poznatky. Studenti musí klást složité otázky a učitelé musí 
dobře strukturovat odpovědi.
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Hodiny založené na dramatické výchově, zejména ty využívající improvizace, lze plánovat 
z hlediska výukových cílů. Přestože o obsahu obsahových vstupů pro určitou lekci mohou 
rozhodovat sami studenti, učitel může plánovat výukové situace a měnit je tak, aby byl zajištěn 
pokrok ve zkoumání různých kognitivních, psychomotorických a sociálních funkcí. Plánování 
je však druhořadé vzhledem k přípravě, kterou musí absolvovat jak učitel, tak studenti, 
aby měli prospěch z dramatické výchovy ve své třídě. Většina neúspěšných experimentů s 
dramatem ve třídě je způsobena nedostatečnou přípravou. Požádat studenty, aby ihned 
improvizovali, je jako experimentovat s nebezpečnými látkami v první hodině chemie. Využít 
plný potenciál dramatické výchovy znamená přizpůsobit se nové situaci učení, kdy si všichni 
navzájem důvěřují a spolupracují na dosažení společného cíle. Učitel, který se zúčastní fyzické 
rozcvičky nebo dramatické hry, ukáže studentům své odhodlání. Mohou riskovat, že udělají 
něco netradičního, pokud učitel bude sdílet riziko.
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Aby se studenti a učitelé připravili na dramatickou výchovu, měli by projít podobným 
procesem, jaký používají herci, než jsou připraveni pracovat na jevišti. Než začnete 
improvizovat nebo vystupovat, musíte se fyzicky zahřát, zbavit se všech bloků ve vašem těle, 
uvolnit se a uvolnit svou představivost, cítit se ve skupině příjemně, naučit se spolupracovat 
s ostatními a komunikovat s nimi pomocí hlasu a těla. Základní výuka pomocí dramatické 
výchovy často vyžaduje vzájemnou důvěru jak mezi studenty samotnými, tak mezi nimi a 
učitelem. Studenti by měli věřit, že je učitel nikdy nepožádá, aby udělali něco, kvůli čemu by 
se cítili hloupě nebo zranitelně. Musí si být také jisti, že ostatní studenti nikdy nezraní jejich 
city tím, že budou zesměšňovat jejich myšlenky nebo způsob, jakým znějí, vypadají, pohybují 
se atd. Učitelé by měli být všem jasně říct, že důvěra, kterou budují, má jeden konkrétní účel. 
Je pouze pro použití ve třídě. Nemá to nic společného s důvěřováním lidem obecně.
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Existuje nebezpečný předpoklad, který učitelé o improvizaci vytvářejí. Často způsobuje jejich 
selhání a odrazuje je od další práce. “Mnoho učitelů nutí studenty pracovat prostřednictvím 
dramatické výchovy v konfliktu, protože konflikt je zajímavý, ale ve skutečnosti nepotřebujeme 
drama, abychom naučili soutěživé chování, studenti už na to budou odborníci a je důležité, 
abychom v konfliktech nezneužívali odborné znalosti studentů.” Studentům, kteří mají 
pracovat v konfliktu, se stává, že si vynutí akci ve dvou opačných směrech. Zapomínají na hraní 
smyšlených postav za smyšlených okolností a stávají se sami sobě soupeři, aby dokázali svou 
nadřazenost, vtip, chytrost atd. Scény se stávají dlouhými a nudnými jak pro improvizátory, 
tak pro diváky. Improvizátor musí pochopit, že jeho základní dovednost spočívá v probuzení 
představivosti svého partnera.”

Masky, kostýmy nebo loutky jsou někdy jediným 
způsobem, jak přimět velmi plaché studenty mluvit 
nebo se zapojit prostřednictvím improvizace. 
Maska, kostým nebo loutka, za kterou se student 
může schovat, sníží strach z neúspěchu. Učitelé by 
také měli používat masky a loutky ke komunikaci s 
dětmi, které se vyhýbají očnímu kontaktu a dospělé 
považují za zastrašující.

Aby byla improvizace užitečná v jakékoliv lekci, musí se vyvíjet plynule, ani příliš fyzicky, 
ani příliš verbálně. Většina improvizačních struktur tento druh scén podporuje, ale během 
improvizace by si měl učitel osvojit roli postranního trenéra, aby se ujistil, že se vše vyvíjí 
správným směrem. Pokud koučování nepomůže, měl by učitel improvizátory zastavit, jinak 
budou ztrácet čas. Selhání jsou obvykle způsobena blokováním nebo příliš komplikovanými 
improvizacemi. Studenti, kteří uvíznou v improvizaci, mohou potřebovat lepší rozcvičku nebo 
jiného partnera. Je důležité mít na paměti, že mohou mít prostě špatný den a stejně jako v 
jiných lekcích nic nepomůže. Učitel se musí sám naučit, jak studenty vést. Bohužel neexistují 
zlatá pravidla dobré improvizace. 

Možná, že tyhle nabídnuté Keithem Johnstonem pomohou:

 • přerušit rutinu
 • udržet akci na jevišti, neodchýlit se od akce, která se stala jinde nebo někdy jindy
 • nerušit příběh
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PAVEL 
A HAVEL

Aleksander Fredro je jedním z klasických polských autorů, jehož literární 
tvorba se velmi originálním způsobem zabývala polskými tradicemi, kulturním 
dědictvím. Využíval ironii a vysmíval se slepému připoutání k tradicím, které 
ve skutečnosti bylo anti-vlastenecké. a posilovalo identitu založenou na 
konfliktech, pokrytectví a předsudcích. Pavel stojí v této tradici jako intelektuální 
introvert, zatímco Havel je tyran, bezohledný lovec, zábavu hledající rebel a 
sleduje tradice „zničených“ polských šlechticů, nevzdělaných, radikálních, 
xenofobních atd. Slogan, který oba citují, odkazuje na konkrétní porozumění 
osobní svobody: Můj dům je můj hrad, ale oba vynikají v porušování této 
svobody navzájem ...

PŘÍKLAD LEKCE S VYUŽITÍM DRAMATICKÉ VÝCHOVY
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Pavel a Havel

Pavel a Havel sdíleli jeden dům:
Pavel žil nahoře a Havel dole;
Pavel, tichý chlapík, nikdy nikoho neobtěžoval.
Havel, jeho jediný soused, byl však blázen.

Zůstává ve svém pokoji se zbraní, opravdu,
běhá a snaží se lovit na své další šílené jídlo,
pronásleduje lišky, králíky, lovil by a zabíjel,
skáče nahoru a dolů, nikdy nezůstává nehybný. 

Pavel musí něco říct, aby ten povyk přestal-
Byli to sousedé, že? Havel to nemohl popřít.
„Pane, mohly vaše lovecké způsoby být tišší,
nebo mohu navrhnout méně ambiciózní dietu? ‚

Ale Havel zakřičel: „Nenechám se otravovat!
Dělám si, co se mi zlíbí. Můj dům je můj hrad!‘

Co na to říct? Pavel se vrátil nahoru,
rozčilením si trhal vlasy na hlavě...
Havel tvrdě spí, je mu to jedno,
ale až se vzbudí, jsou potíže ve vzduchu.

Nejen potíže – déšť! Kapající ze stropu,
Havel letí nahoru, kleká si k Pavlově klíčové dírce,
vidí zaplavený byt, Paul sedí na polici
s rybářským prutem a usmívá se pod vousy.

Havel křičí: ‚Bože! Jsi blázen?! ‚
Pavel odpovídá: „Ne, pane, lovím tresku.“
‚Tresku? Zbláznil ses? Přestaň s tím, darebáku! ‚
Na to Pavel odsekne: „Můj dům je můj hrad!“

A tak se něco naučíme – velkou pravdu:
Stejně jako vy ostatním, tak oni vám!
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HRY NA ROZEHŘÁTÍ

 

1. Výskoky

Účastníci setkání se pohybují po třídě a snaží se vyskočit přesně ve stejnou dobu jako 
vedoucí, který nečekaně občas vyskočí. Měli by se snažit soustředit, aby se nedívali 
na vedoucího, ale aby přijímali impulzy ke skoku od nejbližšího člena skupiny.

2. Zloděj

Každý si umístí na záda kapesník napodobující jeho ocas. Cílem této hry je „ukrást“ co 
nejvíce ocasů, aniž byste současně ztratili vlastní. Není dovoleno používat sílu nebo 
blokovat ocas vlastní rukou. Po ztrátě vlastního ocasu je účastník vyřazen ze hry.
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 BUDOVÁNÍ KONTEXTU 

1. Sousedé

Účastníci se rozpočítají na jedničky a dvojky. Ti, kteří mají číslo jedna, představují 
Pavla, ti s číslem dva představují Havla. Sedí na židlích v kruhu. Vedoucí stojí 
uprostřed bez židle. Když řekne: „Pavel“ - všechna čísla jedna si vymění židle, když 
řekne „Havel“ - dvojky udělají totéž, když řekne: „sousedé“ - všichni se postaví a 
hledají novou židli, na kterou se posadí. Mezitím se člověk stojící uprostřed snaží 
ukrást co nejvíc židlí. Ten, kdo si nemá kam sednout, pokračuje ve hře.

2. Kdo je kdo 

Společně se skupina snaží vzpomenout si na báseň, shodnou se, že Havel rád loví 
a pořádá lov ve svém bytě v přízemí. Pavel dává přednost klidu, ale jako pomstu 
za Havlovu odpověď „můj dům je můj hrad“ si ve svém bytě vytvoří jezero na ryby, 
které ráno zaplaví Havlův byt. Po ujasnění těchto skutečností účastníci upraví hru 
„Sousedé“ tak, aby osoba uprostřed řekla místo jmen fakta, která se týkají nějaké 
z postav, nebo která jsou sdílena oběma (např. Kdo platí vyšší účty za vodu? Kdo je 
hyperaktivní?).
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3. Soundtrack 

Účastníci rozdělení do skupinek na Pavly a Havly připraví a ukáží ostatním zvukový 
záznam toho co bylo slyšet z jejich bytu v noci a ráno a naznačuje, co se stalo v básni.

VYPRÁVĚNÍ

1. Dopisy

Skupiny píší svým sousedům dopis, v němž 
požadují opravu a náhradu škod z minulé 
noci (kvůli lovu a rybaření) a požadují 
změnu v jejich nezodpovědném chování. 
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2. Postava na zdi

Skupiny nakreslí profil svého souseda na list šedého papíru a vytvoří seznam pěti 
přídavných jmen popisujících jeho osobnost, která podporují volbu obsahu dříve 
napsaných dopisů. (např. Havel, agresivní, surový atd.).

3. Odposlouchávané konverzace

Skupiny improvizují dialog mezi 
sousedem a jeho hosty u něj v bytě. 
Pavel a Havel vědí, že je jejich soused 
odposlouchává, takže chtějí situaci 
zmanipulovat ve svůj prospěch.
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4. Projekce do budoucnosti

Skupiny diskutují o důsledcích jejich manipulace a eskalaci konfliktu. Navrhují 
několik scénářů, včetně katastrofických vizí.

ŘEŠENÍ A ZPĚTNÁ VAZBA

1. Sny a noční můry

Skupiny připraví 3 živé obrazy 
představující fragmenty Pavlových 
a Havlových snů, odkazujících na 
rostoucí konflikt. Po diskusi o snech 
si účastníci vyberou nejzajímavější 
fragmenty a živé obrazy rozehrají.

2. V temné chodbě

Účastníci pracují ve dvojicích tvořených Pavlem a Havlem. Snaží se představit si, 
jak by vypadala konverzace dvou sousedů, kdyby oba měli stejný sen. Setkávají se 
v úzké chodbě, kde musí zahájit konverzaci tak, aby zabránili možné tragédii ze své 
noční můry. 

3. Naruby

Studenti si vymění sedačky a snaží se napodobit chování svého souseda, ale 
nemohou opakovat jeho slova ani argumenty. Dvojice improvizuje jednání za 
účelem ukončení konfliktu. 
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4. Divadlo Fórum

Facilitátor (žolík) vybírá nejemotivnější scény a prezentuje je celé skupině. Skupina 
navrhuje nápady z vlastní improvizace, nahrazuje herce ve vybrané dvojici, testuje 
různé alternativní strategie chování.

5.  Reflexe

Studenti si vybaví příklady konfliktů skutečných sousedů a některé strategie jejich 
řešení nebo příčiny zablokování. Snaží se přemýšlet o postojích sousedů a posoudit, 
co ničí nebo naopak prospívá dobrým sousedským vztahům.
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PŘÍKLAD DRAMATICKÉ METODY

DIVADLO FORUM

ÚVOD

1.	 Jak vzniklo divadlo Fórum 

Autor metody divadlo Fórum je brazilský režisér Augusto Boal. Divadlo Fórum patří 
mezi metody divadla utlačovaných. A. Boal začínal v 60. letech v Brazílii. Pracoval s 
lidmi, kteří byli oběťmi diktatury, s dělníky v dokách, s analfabety. 

Boal nejprve se svou společností jezdil hrát pro chudé (diskusní divadlo). Herci vždy 
nastolili nějaký problém, řešení nebylo známé. Ptali se na řešení situace lidí z publika 
a herci pak tyto návrhy hráli. Fungovalo to do chvíle, kdy jedna divačka stále nebyla 
spokojena s tím, jak herci prezentují její nápad. Byla tedy vyzvána, aby danou situaci 
zahrála sama. Tak vzniklo divadlo Fórum.  

2. Co je divadlo Fórum

Hlavním aktérem je člověk v nesnázích, který se ale nevzdává, naopak – hledá 
východisko. Scénář divadla Fórum je herci připraven a nazkoušen předem a divákům 
přehrán. Představení končí v okamžiku největšího útlaku. Po přehrání se diskutuje, 
kdo z postav je nejvíce v nesnázích a kdo je největší agresor. Pak se hraje znovu a 
publikum už reaguje na různé momenty, stopuje hru a zkouší hledat a zahrát různá 
řešení.

Tato metoda je tedy výborný nástroj k prozkoumávání různých problémových situací 
a témat i hledání cest, případně nalézání řešení, jestliže existuje. 
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3. Hlavní cíle divadla Fórum

 • Přetransformování pasivního diváka na aktivního „divákoherce“ (Boal ho nazývá 
výrazem „spect-actor“), a to nejen v rámci divadla, ale i v životě. „Každý je hlavní 
postavou svého života.“ 

 • Preparing for difficult situations

 • Fighting against all kinds of oppression

PŘÍPRAVNÁ CVIČENÍ 

1. Projdi středem kruhu

Věk: od 3. třídy ZŠ

Čas: 5 min.

Prostor: třída s lavicemi u stěn, nebo větší

Popis:

Skupina stojí v kruhu s daným středem, tím středem musí všichni naráz projít – “teď“; pak 
dtto, přibude zadání:

 • rádi se dotýkají
 • nemají se rádi
 • milují ostatní
 • jsou na ostatní naštvaní

2. Kopírování sochy poslepu

Věk: od 3. třídy ZŠ

Čas: 3 min.

Prostor: lze dělat i v lavicích 
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Popis:

Skupina se postaví do půlkruhu. V lavicích stojí čelem směrem, kde stojí lektor. Lektor stojí 
čelem k půlkruhu – jako předloha pro ostatní.

Ostatní zavřou oči, lektor zaujme nějakou fyzickou polohu, zůstává v ní, ostatní se na něho 
na 5 vteřin podívají, pak opět zavřou oči a snaží se zaujmout pozici, jako by byli jeho zrcadlem. 
V této pozici zůstanou. Potom všichni otevřou oči, porovnávají svou pozici s pozicí lektora, 
případně svou pozici upravují tak, aby byla přesným odrazem.

3. Utlačovatel a utlačovaný 

Věk: od 3. třídy ZŠ

Čas: 10 min.

Prostor: třída s lavicemi u stěn nebo větší

Popis:

Skupina se rozdělí do dvojic A – B. Dvojice pracují simultánně. A udělá sochu člověka, který 
napadá druhého. B si sochu prohlédne a doplní ji jako utlačovaný, tedy jako člověk, kterého A 
napadl. Ve společné soše dvojice cca 7 vteřin setrvá, pak B udělá sochu utlačovatele, A doplní 
jako utlačovaný, 7 vteřin setrvají atd.

Po několikerém opakování následuje reflexe skupiny v kruhu: 

Co vás k tomu napadá?

Po reflexi dvojice pokračují ve cvičení a v sochách se více zaměřují na psychický útlak.

Po několikerém opakování opět následuje reflexe celé skupiny v kruhu. Co bylo pro vás horší?

4. Živé obrazy ze zadaných slov

Věk: od 3. třídy ZŠ

Čas:  3–10 min.

Prostor: třída s lavicemi u stěn nebo větší
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Popis:

Skupina se rozdělí na dvě poloviny, lektor každé tajně zadá dvě protichůdná slova (např.: 
vyloučení + parta; rasismus + sounáležitost; vyčlenění + podpora apod.). Každá polovina si 
připraví a poté prezentuje živé obrazy zadaných slov. Druhá polovina poznává z živých obrazů 
zadaná slova. 

• Po pojmenování zobrazených slov se vrátíme k živým obrazům a následují vnitřní hlasy 
postav z obou živých obrazů.

5. Nechceme tě

Věk: od 4. třídy ZŠ

Čas:  20 min.

Prostor: třída s lavicemi u stěn nebo větší

Popis:

 a) Skupina se rozdělí na malé skupinky po přibližně šesti lidech.

Z každé skupinky jde jeden člověk stranou. Lektor zadává dvojí (tajnou) instrukci: 

• pro skupinky: toho člověka mezi sebe nechcete.
• pro ty, co jsou stranou: moc do té skupiny chcete.

Ti, co jsou stranou, se vrací ke svým skupinkám. Následuje nepřipravená improvizace, 
kterou lektor po chvilce zastaví.

b) Původní vybraný člověk z každé skupinky jde znova stranou, lektor zadává nové instrukce:

• jednotlivcům, co jsou stranou: chcete do té skupiny ještě víc. 
• skupinkám: víc je do skupinky nechcete. 

Ti, co jsou stranou, se opět vrací ke svým skupinkám. Následuje nepřipravená 
improvizace, kterou lektor po chvilce zastaví.

 c) Vybraní účastníci z každé skupinky jdou opět stranou, tentokrát nedostanou žádnou 
instrukci. 
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Skupinky dostanou instrukci: moc toho člověka mezi sebe chcete, plně s ním počítáte. Opět 
následuje nepřipravená improvizace, kterou lektor po chvilce zastaví.

d) Po skončení následuje v kruhu reflexe celé skupiny, nejprve mluví ti, co odcházeli stranou, 
potom ostatní.

WORKSHOP S PRINCIPEM DIVADLA FÓRUM

V následující části je popsán způsob, jakým lze pracovat na tvorbě divadla Fórum se staršími 
dětmi na přelomu prvního a druhého stupně, případně staršími a zkušenými dětskými nebo 
mládežnickými soubory či s dospělými. (Při práci s mladšími dětmi lektor pomáhá skupinkám 
vybrat a zahrát konkrétní situace s dodržením níže uvedených bodů, spíše než postupovat 
dále popsaným způsobem.) Konkrétní vytvořené příběhy mají zadanou malou minutáž 
(přibližně 4 až 7 minut), aby se podařilo vytvořit jasný a jednoduchý příběh a dát mu jasný 
tvar a aby bylo pro herce při výměnách reálné opakovat části děje mnohokrát a z různých 
míst.

Pokud se divadlo Fórum hraje jako plnohodnotné divadelní představení, je celý proces, od 
hledání tématu po délku představení, podřízen tomuto směřování.

1. Hledání tématu

Lektor v jednotlivých rozích místnosti položí papíry s hesly: 

1. přezírání, ignorování

2. posmívání, zesměšňování

3. pomlouvání, házení špíny, drby

4. otevřený roh: myslím, že jsou mnohem horší formy toho, jak se ke mně může někdo 
chovat, a to je … 

 Každý člen skupiny si vybere, jaký způsob chování člověka k člověku je podle něj nejhorší, a 
postaví se k vybranému heslu. 

V jednotlivých rozích se tím vytvoří skupinky, které nemusí mít stejný počet členů.  
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Nejmenší počet členů ve skupince by měl být minimálně čtyři. Je-li skupinka menší, požádá 
lektor její členy, aby si vybrali jinou skupinku.

Pokud je některá skupina příliš velká, například 10 lidí, rozdělí ji lektor na dvě menší.

2.  Příprava krátkých představení divadla Fórum  

Skupinky vytvoří připravené, fixované improvizace k danému tématu, tedy rozehranou 
konkrétní situaci na jimi zvolené téma. Nejprve vymyslí příběh na zvolené téma, potom 
vytvoří scénář a nazkouší ho tak, aby ho bylo možné téměř donekonečna opakovat ve 
stejné podobě.  

Při přípravě fixovaných improvizací je potřeba držet se těchto bodů:

• 	 Hra (představení) Fórum musí být jako skutečnost.
• 	 Hra (představení) Fórum končí v okamžiku největšího útlaku.
• 	 Hra (představení) Fórum má jednu postavu, která je nejvíce utlačována, a jednu, která je 

největším utlačovatelem.
• 	 Hra (představení) Fórum má již v sobě naplánovány momenty, kdy věci mohou být 

změněny k lepšímu. Z útlaku musí být východisko. (Když 12 vojáků míří na jednoho 
člověka a velitel dává povel „pal“, není co řešit.)

Lektor obchází skupinky a pomáhá s představeníčky. Po úpravách a několikerém přehrání 
improvizací při přípravě následuje divadlo Fórum.

3. Realizace divadla Fórum

Pravidla pro představení divadla Fórum jsou:

• 	 Lidé z publika mohou vystřídat kohokoliv, s výjimkou největšího utlačovatele.
• 	 Kdo z publika chce střídat, tleskne a zakřičí stop. Herci zůstanou ve štronzu. Ten kdo 

hru zastavil, jde na jeviště, vystřídá jednu postavu v její roli, ale s novými nápady. 
Původní herec odchází po dobu výměny stranou.

• 	 V jednu chvíli pouze jedna výměna.
•	 Výměny mají za úkol pokusit se řešit, nebo zmírnit, nebo zabránit násilí, jak fyzickému 

tak psychickému – nikoliv vytvořit jiné.
• 	 Dobu, jakou divák setrvá na jevišti, si určuje sám střídající. Když odehraje to, co chtěl, 

tleskne (tím zastaví děj) a vrací se do publika.
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• 	 Po výměně divák odchází do hlediště, herec se vrací do své postavy a hra pokračuje z 
místa, kde byla před výměnou divákem zastavena (nebo se hraje znovu). 

• 	 Publikum tleská po jednotlivých výměnách (odvaha pokusit se řešit agresi si zaslouží 
potlesk) a výměny nehodnotí.

• 	 CÍLEM NENÍ VYHRÁT NAD UTLAČOVATELEM, ALE ZKOUŠET A UČIT SE.

4.   Joker neboli Žolík

Během divadla Fórum lektor vstupuje do role Jokera, tedy koordinátora, moderátora 
a provokatéra procesu divadla Fórum.

Joker:

• pokládá publiku po prvním přehrání otázky typu: 
Mohlo by se to stát? 
Kdo je největší utlačovatel? 
Kdo je nejvíc utlačován?  

• nevstupuje do děje, tedy do výměn
• provokuje publikum, aby se „do toho pustilo“ (když to tak necháte a nepokusíte se nic 

udělat, s útlakem souhlasíte)
• pokud se publikum neosměluje střídat, může sám zastavit představení a publikum 

provokovat: Vy to tak chcete nechat? Tak něco udělejte! Případně: Máte někdo nápad, 
jak by šlo utlačovanému pomoct? 

• pokud se publikum neosměluje střídat ani pak, může se Joker ptát publika na to, co by 
měly postavy (s výjimkou agresora) udělat, aby se zabránilo útlaku, a herci pak rady 
diváků můžou zpočátku zahrát sami jako předstupeň toho, než se diváci sami osmělí 
na jeviště

• kontroluje „dodržování pravidel“, tj. jedna výměna v jeden čas, nelze střídat největšího 
agresora, cílem je řešit agresi, nikoliv vytvářet jinou atd.

• pomáhá svým STOP a tlesknutím zastavit, když je stop z publika příliš tichoučké
• pokud střídající svůj nápad odehrál a na jevišti stále setrvává, Joker děj zastaví („stop“ 

+ „tlesk“), a zeptá se, jestli je přehrání nápadu dokončeno atd.
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5. Přehrávání s výměnami  

Každé představení se nejprve přehraje. Pak Joker vede publikum otázkami (Mohlo by se to 
stát? Kdo je největší utlačovatel? Kdo je nejvíc utlačován?). Připomene, že lze střídat všechny, 
KROMĚ největšího agresora.

Potom se představení přehraje znovu, přičemž lidé z publika zastavují děj a střídají se svými 
nápady hrající postavy. 

Každý divák, který chce některou postavu (kromě největšího agresora) v určitou chvilku děje 
vystřídat, tleskne, zakřičí „stop“, jde na jeviště, vystřídá postavu, kterou si vybral, odehraje 
svůj nápad, pak opět tleskne (čímž výměnu ukončí) a odchází do hlediště. Po vystřídání a 
odchodu diváka zpět do publika se vrací původní herec a děj se znova rozbíhá z místa, kde 
byl zastaven. Hra tedy pokračuje podle původního scénáře od momentu, kdy byla zastavena 
kvůli výměně. 

Pokud se během druhého hraní nikdo neosmělí, je to práce pro Jokera („Nenechte oběť trápit! 
Když to tak necháte a nepokusíte se nic udělat, s útlakem souhlasíte.“)

Následují další výměny, kdy se v roli někoho z příběhu publikum snaží udělat něco, čím zamezí 
násilí, nebo ho zmírní (a to násilí fyzickému i psychickému).

Představení se přehrává několikrát dokola.

Pak skupina popořadě přechází k dalším představením a pracuje s nimi stejným způsobem.

6. Reflexe celé skupiny

Celá skupina pod vedením lektora reflektuje práci s metodou divadla Fórum.
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Učitelé si musí uvědomit, že používání metod 
dramatické výchovy ve výuce je investicí do 

budoucnosti, která se podobá učení zdravého 
životního stylu. Zpočátku budou potřebovat 

trochu víc energie a mnohem víc přípravy. Ale 
až si to osvojí, dostanou od žáků mnohem 
víc. S metodami dramatické výchovy bude 

jejich práce efektivnější, protože tyto přístupy 
nastaví obousměrný proces učení a umožní 

učiteli poznat své žáky, zatímco oni se v 
tomto procesu stanou jakýmsi 

spojencem.

VALENTINA KORBAR,
lektorka vzdělávací společnosti 

Taka Tuka
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Krok 6 
DISTANČNÍ VÝUKA

Omezení běžné výuky vycházející z celosvětové pandemie Covid-19 poukázala na to, 
že dobré vztahy jsou nezbytnou součástí učebního procesu. Roky 2020 a 2021 se staly 
zásadním momentem, ve kterém všechny strany zúčastněné ve vzdělávacím procesu museli 
přehodnotit kompetence učitele zapojit všechny žáky a přes všechny překážky vytvořit rovné 
příležitosti pro své studenty, bez ohledu na jejich startovací pozici. Donuceni k přesunu 
do on-line prostředí učitelé dostali novou příležitost ke sdílení zodpovědnosti za výuku se 
svými žáky, kteří se v digitálním světě cítí jako ryba ve vodě. Schopnosti práce s počítačem u 
starších žáků často přesahují schopnosti pedagoga, tradiční pedagog tím ztrácí svou moc a 
moc získávají žáci. Pokud chceme vytvořit zdravé a bezpečné učební prostředí v online světě, 
tak nám i zde mohou pomoci přístupy dramatické výchovy. Učitel vystoupí z hierarchické 
struktury, uzná expertízu svých studentů a nechá na nich, aby se mu stali cennými pomocníky 
při technickém zabezpečení výuky, vyhledávání a sdílení on-line zdrojů, analyzování a řešení 
problémů a nasměruje studenty aby využili své schopnosti smysluplným způsobem. Dokonce 
i mladší žáci se často ujmou role učitele pro méně zkušené spolužáky, aby i oni mohli být 
bezproblémově začleněni do výuky. Během lockdownu student prokázali silné odhodlání jak 
ke stadiu, které si sami organizovali, tak ke společnému vzdělávání a skupinovým úkolům. 

Tým JIMAC identifikoval potřeby učitelů 
a podporoval jejich kreativitu, inkluzivitu 
a inovativní přístupy k učení i v době 
distanční výuky.
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HRY PRO DISTANČNÍ VÝUKU

1. SOUHLASÍM 
 Učitel říká různá prohlášení, kdo souhlasí dá si prst na nos.

Variace:

	 •	Na seznámení (mám doma kočku, mám starší ségru, mám rád zmrzlinu,...)

	 •	Na vědomosti (Karel IV. byl Ruský car v 17. století, 8+7=15,...)

Lze dát dvě možnosti kdo souhlasí s A dá si ruku na hlavu, kdo s B chytne si bradu, kdo 
nesouhlasí ani s jednou, neudělá nic (lze zvolit libovolná znamení)

2. BĚŽ A NAJDI    
 Učitel zadává úkoly, co si žáci mají přinést k počítači.

Variace:

 • Materiály
 • Barvy
 • Pocity
 • Vlastnosti
 • Tvary
 • ...
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3. SPOJENO S
 A odejde z místnosti a ostatní se domluví na tématu, A se vrátí a skupina jeden po druhém říká 

věci spojené s tématem, A musí uhodnout co je to za téma.

Variace:

	 •	Historické události
	 •	Státy
	 •	Zvířata
	 •	Pohádky
	 •	Písmenka
	 •	Barvy
	 •	Čísla
	 •	...
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DRAMALAB

Digital DramaLab je součástí integrovaných zdrojů pro učitele podporující začlenění, které byly 
vyvinuty v rámci projektu Join & Make a Change spolufinancovaného z programu Erasmus+.

DramaLab zahrnuje sedm nástrojů (modulů), které učitelům nabízejí digitální využití metod 
a technik dramatické výchovy. Jsou to jednoduché funkce, které lze použít v rámci stávajících 
komunikačních platforem, jako např. Zoom nebo MS Teams tak při prezenční výuce (např. 
ve třídě nebo během třídního výletu) kde mohou být použity prostřednictvím osobních 
zařízení studentů, jako jsou notebooky, chytré telefony, tablety, chytré hodinky atd. Byly také 
testovány v hybridním prostředí, kde někteří studenti pracovali společně v jednom prostoru a 
jiní se k nim mohli připojit on-line. Moduly pracují nezávisle a neexistuje správná posloupnost 
jejich používání nebo kombinování jejich prvků. Představivost studentů a učitelů/asistentů je 
jediný limit! Mohou se lišit úrovní výzvy a vyžadovat různý stupeň důvěry nebo zaměření. 
Společné mají zavedení určité volatility, nejistoty, složitosti a nejednoznačnosti. Jejich cílem 
není pomáhat učitelům přenášet hotové znalosti nebo dokonce cvičit konkrétní vzorce 
chování, ale naopak těžit z rozmanitosti studujících, jejich odlišného vnímání stejných 
předmětů či jevů, střídání pohledů, partikulárních zájmů, názorů, přesvědčení atd. Spouštějí 
rozdílné myšlení a vyvolávají neomezený počet reakcí, čím neobvyklejších – tím lépe. 
Vzdělávací hodnota každého modulu přesahuje konkrétní studijní výsledky.

1. Připravené role  - použijte pro přiřazování rolí ve dvojicích nebo malých skupinách

2. Masky - použijte pro vytváření a výběr masek, které se následně využijí při improvizaci

3. Složená stimulace – použijte pro stimulaci vyprávění příběhu a práce s postavami

4 Tableaux – použijte k zachycení dramatických situací a izolaci jejich prvků pro rámování 
a reflexi od studentů

5. Soundtrack – použijte inspirativní zvukové efekty k vyvolání dramatické akce

6. Odposlouchávané konverzace – využijte vágních dialogů, abyste studentům poskytli 
zkušenosti se zvládáním nejistoty

7. Dabing – používejte krátké animované filmy jako podklad pro improvizované dialogy 
studentů

8. Digitální kolo – používejte ho pro zlepšení mluvených dovedností
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Krok 7 
VÝZKUM

Kvalitativní část 

Podle všech externích analýz probíhal celý kurz nad očekávání, vzhledem k podmínkám 
prohlubující se pandemické situace. Celý projektový tým se ujal svého úkolu zodpovědně a 
s nadšením a jeho členy lze bezpochyby považovat za profesionály v této oblasti. Příprava 
ani potenciální nebezpečí zvolené strategie nebyly podceněny. Jakékoli problémy, kterým 
projektové týmy musely čelit, byly řešeny s elegancí tak, aby co nejméně ovlivnily průběh 
celého programu.

Úspěšně byl splněn i úkol začlenit metody a techniky dramatické výchovy podporující 
inkluzivní vzdělávání do pedagogické praxe účastníků programu. A to hlavně z toho důvodu, 
že převážná většina zmíněných metod a technik fungovala na celou třídu dětí. Proto zde není 
prostor pro vyčlenění. 

Ve většině případů byl intenzivní kurz veden on-line pouze v Polsku a Slovinsku bylo možné 
jej absolvovat částečně prezenčně. Otázkou tedy je, zda by bylo zajímavé zaměřit se tímto 
směrem. Skutečnost, že kurz fungoval, je jen důkazem, že jde o otevřené téma. Možná by 
dnešním učitelům pomohlo, kdyby měli kompetence ke zlepšení výuky prostřednictvím on-

Dramatická výchova usnadňuje vytvoření 
bezpečného emocionálního a učebního prostředí 

ve třídách. Zároveň se v tomto procesu žáci 
cítí posíleni a inspirováni. Také díky tvůrčím 

přístupům dramatické výchovy a hraní mohou 
studenti vyjádřit své myšlenky, cítit se přijati 
a zahrnuti, zapojit se a obohatit své sociální 

dovednosti, vypořádat se s každodenními 
problémy a konflikty, stát se silnějšími a 

sebevědomějšími.

ARGYRO SKITSA,
ředitelka ve Skedia stin poli
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line platforem. Pevně věříme, že úspěch projektového týmu jen předznamenává další velké 
objevy v této oblasti. Z pohledu kurzu to byla samozřejmě záložní možnost. Všichni během 
kurzu prohlašovali, že by dali přednost možnosti pracovat prezenčně. Můžeme však směle 
prohlásit, že cíle kurzu byly úspěšně naplněny, a proto není třeba polemizovat o tom, co 
mohlo být jinak.

Dramatická výchova ve vzdělávacím systému je zatím cizí. Existují odborníci, odborné 
publikace, ale stále chybí rozšíření mezi běžné učitele. Proto je třeba rozvíjet dialog mezi 
odborníky a učiteli. Pouze na této křižovatce lze dosáhnout pokroku v oblasti inkluzivní 
pedagogiky. Hodnotitelé se domnívají, že právě takovou příležitost přinesl projekt Join in and 
Make a Change a stal se dalším světlem, které svítí na cestu tohoto pokroku.

Většina učitelů se jednoznačně přihlásila k Freirianským ideálům vytvořit rovné vztahy v rámci 
celého společenství studiích. Všechny považují dramatickou výchovu za konkrétní prostředek 
k posílení postavení studentů, zatímco interagují se vzdělávacím obsahem souvisejícím s 
prožitými zkušenostmi, které vedou k prohlubování vnímané svobody, sociální spravedlnosti 
a jejich potenciálu překonat jakákoli stanovená omezení.

Koncepce odhalené ve výzkumu se intenzivně zaměřují na způsoby, jak si žáci mohou 
svobodně osvojit vlastní projev, zvolit si, co a jak se chtějí učit, riskovat a učit se metodou 
pokusů a omylů, experimentovat, selhávat a zkoumat příčiny svého úspěchu i neúspěchu. 

Drama je neuvěřitelný nástroj, který je málo využíván, 
protože nemáme dostatek důvěry a nemáme dostatek 

odborných znalostí. Jedinou cestou vpřed je vyškolit 
učitele zážitkovým způsobem, aby mohli být součástí 

„no penalty zone“, v němž není potřeba soupeřit o 
dokonalost, ale důležitá je iniciativa a učení pomocí 

otázek. Svoboda v dramatu nespočívá jen ve svolení k 
chybám, ale především ve sdílení odvážných myšlenek, 

projevování soucitu v roli či mimo ni a 
nabízení tvůrčích řešení.

ADAM JAGIELLO RUSILOWSKI, 
profesor na univerzitě v Gdaňsku



58

Prvek „výzvy“ v této práci je neodmyslitelný a neviditelný, a proto účastníky neohrožuje. 
Učitelé považují rámec dramatické výchovy za způsob ochrany dětí, protože snižuje jejich 
zranitelnost a zároveň zvyšuje jejich odolnost a kreativitu. Učitelé dokazují svou citlivost 
i talent v přetváření učebního prostředí. Některé z nejosobnějších postřehů pocházejí z 
velmi specifických kulturních kontextů, kde je vzdělávání stále součástí útlaku, přenosu 
behaviorálních norem nebo (náboženských/ateistických) hodnot a vzbuzuje strach z autority 
a možná i hrozbu trestu za neposlušnost nebo vyloučení jen proto, že je odlišné od většiny.

Kromě několika málo lidí, kteří spojují svobodu s tvrdou prací při strukturování prožitých 
zkušeností žáků, si většina učitelů zřejmě lehce romantizuje představu o “no – penalty zone 
– beztrestné zóně” jako o „volném pádu“ žáků v a neomezeném hravém projevu, který si 
některé děti, nucené vykonávat přetlakové akademické činnosti řízené osnovami, potřebují 
vynahradit. Hloubka úvah o fungování zóny a argumenty pro její uplatnění ve školním 
prostředí jsou působivé. Podporuje ji rozsáhlá četba z různých zdrojů, teoretické perspektivy 
(Maslow, Roger’s, Vygotsky, Freire atd.), která učitelům umožňuje využít ji pro hloubkové 
analýzy kritických incidentů. Příliš obecná a spíše abstraktní úroveň možných strategií pro 
předcházení některým negativním incidentům a silnější podpora začleňování a odolnosti 
však mohou naznačovat potřebu praxe více zaměřené na nástroje. Učitelé v zemích ze 4 
kontinentů mají dobrý přístup k textům o Heathcotově teorii a praxi, někteří z nich by se také 
mohli podívat na několik videozáznamů z jejich přednášek a skutečné práce, ale stěžovali si, 
že příležitosti některých prožitých a zprostředkovaných školení jsou vzácné. Intuitivně vědí, 
že ustanovení „no penalty zone – beztrestné zóny“ vyžaduje pochopení rámce dramatické 
výchovy, výběr inspirativního obsahu a strukturování zážitků z učení, které se po hlubokém 
zamyšlení stanou pro děti smysluplnými. Čtení a diskuse o něm nemusí stačit, pokud je 
skutečný vzdělávací systém ve skutečnosti přesně v protikladu k těmto ideálům… 

Vzdělávání jako usnadňování učení a provádění posilující výuky lze vnímat jako místo 
kulturního boje, který pedagogy vyzývá, aby rozpoznali a formulovali hodnoty, jimiž se jejich 
výuka řídí. Učitelé potřebují větší podporu zúčastněných stran a specialistů, aby tyto zásady 
mohli uplatňovat v každodenním životě – se studenty. Tento terén kulturního boje představuje 
pro iniciativy školitelů učitelů zvláštní výzvu. Zdá se, že učitelé potřebují zprostředkované 
zkušenosti sami, přímé vystavení se bezpečné nejistotě a pozorování mocenské dynamiky.

Zdá se, že projekt JIMAC řeší potřeby všech zúčastněných stran zahrnout dramatickou 
výchovu jako účinný nástroj začleňování. Metodické problémy, s nimiž se tato studie 
potýkala, se týkaly neschopnosti posoudit skutečnou schopnost pedagogů využívat drama 
pro začleňování a sdílení moci, neboť byli příjemci rozmanitých vzdělávacích systémů z 
celého světa. Projekt JIMAC se zabýval touto výzvou a zkušebním školením založeným na 
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podpoře in-situ pro praktické uplatnění “no penalty zone – beztrestné zóny” a měřil dopad 
dramatické výchovy na usnadnění inkluzivního vzdělávání.

Nová chápání “no penalty zone – beztrestné zóny” přinášejí citlivým učitelům způsoby, jakými 
lze „diskurz role“ využít ke sdělování významu a vzbuzování kvality „kritické epistemologické 
zvídavosti“. Tato zvědavost pravděpodobně ovlivní transformační dopad na „společenské 
příležitosti“ mezi učiteli a studujícími. Zdá se, že “no penalty zone – beztrestná zóna” umožňuje 
společenství studujících vytvořit nový „pedagogický prostor“, v němž oba spolupracují na 
aktivním rozšiřování své „schopnosti učit se nejen s cílem přizpůsobit se světu, ale zejména 
zasáhnout, znovu vytvořit a transformovat jej“. V důsledku této spolupráce se „stávají aktéry 
vlastního učení“, jsou začleněni do komunity bez ohledu na jakékoli nestandardní místo 
vstupu, zvláštní potřebu, jsou vedeni k tomu, aby se řídili sami. Tato orientace na učení a 
výuku je důležitým výsledkem používání “no penalty zone – beztrestné zóny” ve výcviku 
JIMAC, jak jej chápou učitelé z kurzu.

Při používání dramatických přístupů 
respektujeme odlišnosti studentů a využíváme 

je k obohacení výuky všech.

ZVONIMIR PERANIĆ, výzkumník 
a profesor na univerzitě v Rijece
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Kvantitativní část

Dotazníky navrhli odborníci z celého konsorcia na základě potřeb studentů i učitelů. Otázky 
se týkaly studijních výstupů kurzu a týkaly se hlavních konceptů inkluzivního vzdělávání. 
Studenti byli dotazováni na kvalitu učebního prostředí, inkluzivitu a angažovanost, zatímco 
učitelé hodnotili své vlastní schopnosti pro začleňování v závislosti na tom, co studentům 
nabízí z hlediska vztahů, sdílení zodpovědnosti a zapojení žáku do procesu vzdělávání. 
Dotazníky se nejprve otestovaly, zpřesnili a poté proběhlo anonymní šetření ve třídách 
zapojených učitelů před jejich účastí v program JIMAC a po jejím ukončení.

Výsledky hodnocení studentů ukazují, že intervence JIMAC u učitelů měla pozitivní dopad na 
všechny aspekty, které byly stanoveny v osnovách kurzu. Studenti reflektovali snahy učitelů 
využít dramatickou výchovu pro větší zapojení všech, lepší motivaci, pocit sounáležitosti, 
vytvoření důvěry, vzájemného respektu, prostoru pro vlastní iniciativu, svobodného 
přemýšlení a přístupu, že chyby a mylné představy jsou skvělým podkladem pro další učení, 
nikoliv důvodem k zesměšňování a trestání. 

Tabulka 1.1. - průměrná hodnota odpovědí, studenti, všechny státy

4,39 4,68

4,29 4,57

4,26 4,65

4,20 4,51

4,02 4,51

5

4

3
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Důvěřování učiteli, ocenění podpory ze strany učitele, ocenění a zpětná vazba měli byli studenty 
nejlépe hodnoceny před zapojením pedagogů do programu JIMAC i po něm. Naslouchání 
nápadům studentů a práce s chybou byla naopak nejhůře hodnoceným kritériem. Výzkum 
pak ukazuje, že program měl největší dopad na využití různorodosti v třídním kolektivu, díky 
iniciativě vycházející ze svobody prozkoumávat různé nápady a kreativně řešit předložené 
výzvy.

Tabulka 1.2. - průměrná hodnota odpovědí, studenti, všechny státy

4,71 4,34

3,67 4,26

3,97 4,30
5

3

4

3,89 4,33

3,89 4,33

3,64 4,32

3,55 4,10

3,36 3,78

3,65 4,17
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This is evident when normalized gain as a measure of change for the same concept test is 
used to gauge student evaluations at the beginning and again at the end of course. Later, the 
normalized gain was applied to individual student scores. According to this, we can define 
gain for every asking question:

                                              g = 

Hodnota g se může pohybovat kdekoliv mezi – 399 a + 1. Záporné hodnoty znamenají recesi 
výsledků, zatímco pozitivní znamenají pokrok. + 1 znamená maximální možný pokrok. 

průměr po  - průměr před
5 - průměr před

1

0

0,53

0,39

0,39

0,48

0,50

0,40

0,32

Gain
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Výsledky z pohledu učitelů potvrzují, že program JIMAC významně pomohl vytvořit lepší 
inkluzivní prostředí. Učitelé se zlepšili v tom, že dokázaly ocenit úspěch studentů a pochválit 
je smysluplnějším způsobem (4,77 – 4,89), motivovaly studenty k větší iniciativě a větší 
odolnosti (4,75 – 4,87) a lépe se staraly o to, aby byl každý student zahrnut do procesu učení 
(4,65 – 4,75).

Největší pozitivní posun vidíme v hodnocení toho, že učitelé využívají chyby studentů jako 
příležitosti k učení. Je také zřejmé, že učitelé mají pozitivnější postoj k využití zpětné vazby. 
Mnohem vyšší hodnotu má jak to, že učitelé využívají zpětnou vazbu studentů ke zlepšení 
svých výukových metod (4,18 – 4,62) tak to, že poskytují zpětnou vazbu, která studentům 
pomáhá k dosažení požadovaných cílů (4,37 – 4,65). Dokazuje to i to, že větší hodnoty nabývá 
využívání dramatické výchovy k motivaci studentů k učení (4,38 – 4,68). Po té co učitelé začali 
využívat dramatickou výchovu, se stali kritičtějšími a více si uvědomují výukové procesy. 
Rozdíly v průměrných hodnotách výsledků šetření mezi učiteli jsou ukázány na následujícím 
obrázku.

Tabulka 2 – Průměrný zisk, studenti, všechny státy
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4,63 4,73

4,53 4,75

4,77 4,89
5

3

4

4,75 4,87

4,65 4,75

Post testPretest

4,47 4,60

4,47 4,56

4,47 4,68

4,47 4,51

4,49 4,68

4,37 4,65

4,39 4,75

4,38 4,68
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Tabulka 2 – Průměrný zisk, učitelé, všechny státy

Největší pokroku učitelé dosáhly ve schopnosti využívat chyby studentů jako studijní 
příležitosti (zisk = 0,59). Dovednosti učitelů při využívání zpětné vazby se také výrazně zlepšily. 
Využití dramatické výchovy k motivaci studentů k učení má téměř 0,50 zisk. Učitelé rovněž 
uvedli, že mají lepší schopnost skládat komplimenty (0,52) a povzbuzovat (0,48) studenty. 
Nejnižší (minimální) pokrok byl dosažen ve tom jak učitelé hodnotí své inspirování studentů 
(0,08), adaptace plánu výuky (0,17) a hodnocení třídy jako atraktivní (0,18). Tím se překlenuje 
dosavadní rozdíl mezi hodnocením studentů a učitelů, neboť v šetření před programem bylo 
zarážející, že učitelé přecenili svůj přínos k úspěchu a spokojenosti studentů.
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Post testPretest

4,03 4,38

4,33 4,57

4,23 4,54

4,18 4,62

4,12 4,33

4,06 4,38

4,044 ,21

4,32 4,54
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ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ

Hlavní směr doporučení JIMAC se týká další podpory, kterou by učitelé usilující o inkluzivní 
vzdělávání měli získat ve fázi počátečního nebo dalšího vzdělávání a poté systémové podpory 
včetně změny vzdělávací politiky. Z pohledu externích hodnotitelů by mohli pedagogové těžit 
z nástrojů dramatické výchovy v oblasti vlastního povědomí o jakémkoli skrytém zkreslení a 
domněnkách o rozmanitosti ve svých třídách. Ve většině případů jim chyběla přímá zkušenost 
s prací se studenty se speciálními potřebami. Vyjádřili také potřebu intenzivněji pracovat na 
empatii a soucitu, a to nejen proto, aby byli schopni je využít k budování náležitého vztahu 
a atmosféry mezi studenty, ale také proto, aby se chránili před svým profesním vyhořením. 
Zatímco hraní rolí a další techniky založené na dramatické výchově jsou při vzdělávání 
studentů např. medicíny hojně využívány, v programech přípravy a rozvoje učitelů je to 
neobvyklé. Sběr osvědčených postupů a inovativních nástrojů JIMAC by mohl velmi pomoci 
při zajištění vysoké kvality inkluzivních učitelů.

Drama nabízí pedagogům širokou škálu technik, 
které mohou použít k tomu, aby děti uvedli do 
světa znalostí a porozumění a zároveň rozvíjeli 

schopnosti, které budou důležité v
 jejich budoucím životě.

KATARINA PICELJ,
lektorka vzdělávací společnosti 

Taka Tuka
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Příprava učitelů na to, aby byli „inkluzivní“, vyžaduje mnohem více než jen doplnění 
speciálního vzdělávacího kurzu nebo modulu speciálních metod, neboť pedagogové musí 
rozvíjet odborné znalosti, aby se mohli zabývat spornými otázkami a zabývat se vlastními 
osobními hlubšími hodnotami a postoji. Jejich praxe musí také odrážet myšlenky, které 
prezentují, například tím, že zajistí určitou personalizaci a diferenciaci činností pro studující 
s protichůdnými zkušenostmi, sociálním, kulturním nebo jazykovým zázemím i pro osoby 
se zdravotním postižením. Učitelé-studenti s sebou přinášejí také různé postoje a hodnoty i 
různé názory a zkušenosti s „efektivní“ výukou a ty je třeba zohlednit a využít jako zdroj pro 
další rozvoj. Kurz JIMAC nabízel mnoho příležitostí k takovému růstu, ale účastníci usilovali 
o dosažení dlouhodobých cílů a hlásili nízkou úroveň podpory ze strany vlastních škol. Prostě 
jim chyběl čas, aby se dostatečně soustředili na vlastní reflexi a sdíleli ji např. prostřednictvím 
svých protokolů o kritických incidentech (e-porfolios). Měli také pocit, že jejich školy plně 
nechápou a nedoceňují jejich úspěch při dokončování kurzu a přenášení nových kompetencí 
na místní komunitu.

Nezbytné změny metod hodnocení jak v oblasti nového vzdělávání učitelů, tak i v oblasti 
služeb budou mít dopad i na budoucí projekty, jako je JIMAC, které budou vyžadovat posouzení 
úrovně kompetencí učitelů v předškolním věku a především toho, co je pro ně nezbytné, aby 
se mohli posunout ve své praxi. Klíčové dovednosti a schopnosti, které je třeba v této oblasti 
kompetencí rozvíjet a ověřovat, by měly zahrnovat:

- systematické hodnocení vlastního výkonu;

- účinně zapojit ostatní do úvah o výuce a učení;

- přispívání k rozvoji školy jako vzdělávací komunity.

Kurz JIMAC odhalil některé střety zájmů mezi učitelem a asistentem pedagoga, přičemž 
asistenti zdůrazňují svou povinnost pomoci žákovi se zvláštní potřebou „dohnat“ hlavní 
programový obsah a související kompetence. Vzhledem k tomu, že dramatická výchova se 
zaměřuje na hodnocení a následný, musí být celá oblast „učení dítěte“ a následná týmová 
práce podporována školami na úrovni spolupráce učitelů v rámci určité třídy a mezioborové 
integrace dramatické výchovy do projektů, akcí školní komunity a tak dále.
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