MetODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Tvorivá dramatika
v edukačnom procese
Ľubica Bekéniová

Bratislava 2012

Názov:
Autor:
Recenzenti:

Tvorivá dramatika v edukačnom procese
Mgr. Ľubica Bekéniová
Mgr. Oľga Macková
PhDr. Roman Kvapil, PhD.

Vydavateľ:
Odborná redaktorka:
Grafická úprava:
Vydanie:
Rok vydania:
Počet strán:
ISBN

Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave
Mgr. Terézia Peciarová
Ing. Monika Chovancová
1.
2012
68
978-80-8052-404-3

Obsah
Úvod

5

1

Teoretické východiská tvorivej dramatiky
1.1 Ciele tvorivej dramatiky
1.2 Obsah tvorivej dramatiky
1.3 Učenie v procese tvorivej dramatiky
1.4 Zdroje tvorivej dramatiky
1.5 Metódy, techniky, stratégie tvorivej dramatiky
1.6 Hra v role
1.7 Osobnosť učiteľa tvorivej dramatiky
1.8 Štruktúrovaná dramatická hra

8
11
11
13
15
19
23
25
28

2

Štruktúrovaná dramatická hra Daidalos a Ikaros
2.1 Iniciačná (prípravná) fáza
2.1.1 Cestujeme do starovekého Grécka
2.1.2 Kto som?
2.1.3 Chcete poznať svoj osud?
2.2 Produktívna (zážitková) fáza
2.2.1 Daidalos a jeho milovaný syn Ikaros
2.2.2 Daidalos má starosti
2.2.3 Daidalos, čo si to vykonal!.
2.2.4 Musel si to urobiť?!.
2.2.5 Daidalos na ostrove Kréta
2.2.6 Sláva Daidalovi!
2.2.7 Daidalos túži po vlasti
2.2.8 Príprava na útek
2.2.9 Daidalova dilema
2.2.10 Letíme!..
2.2.11 Ikaros mŕtvy!

31
33
33
34
35
35
36
37
39
40
41
43
43
44
45
46
47

3

Štruktúrovaná dramatická hra: Stop šikanovaniu!
3.1 Iniciačná (prípravná) fáza
3.1.1 Poznaj sám seba
3.1.2 Nechcem sa chváliť, ale
3.1.3 Som to ja?
3.2 Produktívna (zážitková) fáza
3.2.1 Psy
3.2.2 Dráma na papieri
3.2.3 Povedzte im, čo sa vám žiada
3.2.4 Horúca stolička
3.2.5 Sled živých obrazov
3.2.6 Píšeme listy, záznamy do denníka
3.2.7 Aleja
3.2.8 Experti, pomôžte!
3.2.9 Televízna relácia: Čo vás trápi
3.2.10 Dokážem ti pomôcť

51
53
53
54
54
55
55
55
56
57
57
58
59
60
61
61

Záver

64

Zoznam bibliografických odkazov

66

Úvod

Napriek reforme a snahe o systémové zmeny zostáva naše školstvo v zajatí
tradícií. Proklamovaných zmien je viac ako reálnych, uplatňovaných v inštitucionálnej výchove. Základným poslaním školy je pripraviť žiaka do života tak,
aby doň vstúpil s výbavou životne dôležitých zručností uplatniteľných v osobnom aj profesionálnom živote. Podľa zákona o výchove a vzdelávaní (2008) je
hlavným cieľom výchovy a vzdelávania rozvoj kľúčových kompetencií žiaka
– kompetencií na celoživotné učenie sa, sociálnych komunikačných kompetencií, kompetencií uplatňovať základ matematického myslenia a základných
schopností poznávať v oblasti vedy a techniky, kompetencií v oblasti informačných a komunikačných technológií, kompetencií riešiť problémy, kompetencií
občianskych, kompetencií sociálnych a personálnych, kompetencií pracovných,
kompetencií smerujúcich k iniciatívnosti a podnikavosti, kompetencií vnímať
a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry (Štátny vzdelávací program,
online).
Učebný obsah poskytuje platformu na rozvíjanie, tréning všetkých základných
kompetencií, ale iba v prípade, že je pre žiaka zmysluplný, relevantný a navyše príťažlivý.
Prostredníctvom tvorivej dramatiky je možné efektívne rozvíjať minimálne
päť kľúčových kompetencií, a to kompetencie na celoživotné učenie sa, sociálne komunikačné kompetencie, kompetencie riešiť problémy, sociálne a personálne kompetencie a kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa
nástrojmi kultúry.
Škola by mohla žiakom poskytovať priame, zážitkové učenie typu „byť pri tom“
alebo „tu a teraz“ v zástupnej, navodenej realite či fikcii, ako je to v tvorivej dramatike, žiaľ, deje sa tak len výnimočne, ojedinele.
Tvorivá dramatika je výchovný systém, ktorý sa zameriava na rozvoj osobnosti ako celku, disponuje stratégiami komplexného, holistického učenia sa.
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Výučba prebieha prostredníctvom zážitku, rešpektujúc konštruktivistický
prístup. Žiak si konštruuje svoje poznanie na základe relevantného obsahu,
vďaka dobre premyslenému a organizovanému vedeniu pedagóga v spolupracujúcej pozitívnej socio-emočnej klíme.
Tento učebný zdroj je určený účastníkom vzdelávacieho programu Tvorivá
dramatika v edukačnom procese. Pozostáva z troch kapitol. V prvej, teoretickej, sa zameriavam na teoretické aspekty tvorivej dramatiky ako uceleného
výchovného systému, na ozrejmenie štruktúrnych prvkov, didaktických kategórií: cieľov, obsahu, zdrojov, metód, techník, stratégií. Táto kapitola je stručným sprievodcom teóriou tvorivej dramatiky. V ďalších dvoch kapitolách,
ktoré predstavujú praktickú časť, uvádzam v praxi overené štruktúrované
dramatické hry, ktoré reprezentujú efektívne edukačné médium.
Integráciu rôznorodých učebných obsahov ako princíp som využila vo vytvorených a overených štruktúrovaných dramatických hrách a ponúkam ich
učiteľom ako kreatívnu možnosť, flexibilný rámec umožňujúci modifikovať,
variovať, ale hlavne vyskúšať pre žiaka oveľa atraktívnejší spôsob výučby, v širšom slova zmysle výchovy, než je preňho bežný, a napĺňať tým zmysluplné
a pre reálny život potrebné edukačné ciele.
Žiak, aktívne participujúci v navodenom a učiteľom riadenom zážitkovom
procese, nielen poznáva, ale poznané aj uplatňuje, buduje si svoje postoje
k svetu a životu, uvedomuje si seba a svoje miesto v spoločnosti, spoznáva
zákonitosti života a pod., a to všetko v komunikácii so svojimi spolužiakmi
a so sebou samým, no najúčinnejšie v ponore do vlastného myšlienkového
sveta, v tichu intrapersonálnej komunikácie, keď je predpoklad, že u žiaka dochádza k heuréka momentu, k zážitku osobného porozumenia.
Literárny text ako východisko a základňa budovania zážitkového poznávacieho
procesu sa stal „ funkčnou motiváciou“ (V. Obert, 1993), nositeľom estetickej informácie, zdrojom čitateľského zážitku a s ním súvisiacich „metakomunikačných“
aktivít (spracovanie a racionalizácia zážitku, prežívanie a hodnotenie diela ap.).
Kvalitná literatúra pre deti a mládež je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie.
6

Tým, že zrkadlí život, poskytuje dieťaťu a mladému človeku cenný materiál na
získavanie množstva kompetencií. Účastník tvorivého zážitkového procesu sa
nielenže zoznamuje s emóciami, ale dostáva možnosť svoje emócie poznávať,
zvládať a kultivovať, čo predstavuje seriózny základ emocionálnej inteligencie.
Tento učebný zdroj je sumarizáciou vlastných dlhoročných poznatkov, skúseností, zážitkov a postrehov (aj keď je ukotvený v teoretickej literatúre), z toho
dôvodu sa vyhnem pravidlu a nebudem používať autorský plurál.
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1 Teoretické východiská tvorivej dramatiky

V súčasnosti vstupuje tvorivá dramatika do praxe škôl. Niektoré školy už vyučujú tvorivú dramatiku ako samostatný predmet v rámci disponibilných
hodín. Mnoho pedagógov využíva zážitkový potenciál tvorivej dramatiky
v edukačnom procese. Absolventov aj záujemcov o štúdium akreditovaného programu Tvorivá dramatika v edukačnom procese je v súčasnosti značný
počet, preto vznikla potreba aj nutnosť objasniť podstatu a fungovanie tohto
výchovného systému. Existuje široká ponuka definícií tvorivej dramatiky od
mnohých autorov. Uvádzam aspoň niektoré:
„Tvorivá dramatika je systém riadeného, aktívneho sociálno-umeleckého
učenia detí či dospelých založený na využití základných princípov a postupov
drámy a divadla, limitovaných primárne výchovnými či formatívnymi a sekundárne špecificky umeleckými požiadavkami na strane jednej a individuálnymi
i spoločenskými možnosťami ďalšieho rozvoja zúčastnených osobností na strane
druhej“ (Valenta, 1998, s. 27).
„Tvorivá dráma (dráma je tu vo význame dramatika) je improvizovaná,
neexhibicionistická, procesuálne centrovaná forma drámy, pričom vedúci vedie
účastníkov k imaginácii, hre a reflexii ľudského prežívania a skúsenosti“ (R. B.
Heinigová, 1993, s. 4-5).
„Dráma vo výchove je spôsob učenia. Prostredníctvom žiackej aktívnej identifikácie s imaginárnou rolou a situáciou v dráme sa žiaci môžu učiť objavovať
sporné otázky, udalosti a vzťahy“ (O´Neillová, Lambert, 1982, s. 11).
„Dráma vo výchove je základná metóda učenia, ktorá vyrastá z hry“ (Rawlin, Rich, 1985).
„Dráma je interaktívna, živá umelecká forma, ktorá odráža rozmanitosť
štýlov, druhov a prístupov“ (Readman, Lamont, 1994, s. 7).
„Dramatika je „praktikovanie života“ (B. Way,1996, s. 10).
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Vidíme teda, že čo odborník, to vlastná interpretácia. Dovoľujem si formulovať aj
vlastnú odpoveď na otázku, čo je dramatická výchova, aj keď si uvedomujem, že
nespĺňa atribút vedeckosti, rozhodne je však vyjadrením dlhoročných skúseností:
„Dramatická výchova je dokonale prepracovaný humanisticko-tvorivý
výchovný systém, ktorý učiteľovi umožňuje budovať kvalitný rozvíjajúci vzťah
so žiakmi a žiakom umožňuje v nezáväznom a neohrozujúcom procese hry
získavať životne dôležité kompetencie a kultivovať svoju osobnosť.“
Súčasná teória vedy chápe systém ako „vnútorne organizovaný celok pozostávajúci z prvkov (jednotiek, častí, zložiek, komponentov, substančných častíc),
ktoré sú v rámci celku zviazané vzájomnými vzťahmi a vzájomným pôsobením“
(Ondruš – Sabol, 1984, s. 19). Vlastnosťou systému je, tvrdia autori, že jeho
komplexná kvalita nie je mechanickým súčtom vlastností jednotlivých prvkov, ale ako celok vytvára novú, komplexnú, vlastnostiam prvkov nadradenú
kvalitu (Ondruš – Sabol, 1984, s. 19).
Tvorivá dramatika, dramatická výchova alebo výchovná dramatika
Na Slovensku dosiaľ nie je oficiálne ustálený jednotný pojem. Na terminologickú ekvivalentnosť a potrebu ustálenia označenia tohto odboru poukazujú
I. Kovalčíková (1999), B. Šimonová (2000) a ďalší. Od roku 2002 však badať
posun v snahe ustáliť hladinu terminologickej rozkolísanosti. Termínom tvorivá dramatika Ministerstvo školstva Slovenskej republiky schválilo vyučovací
predmet aj učebnicu Tvorivá dramatika pre stredné pedagogické školy (pedagogické a sociálne akadémie) autoriek Benešová, Kollárová (2002).
Tvorivá dramatika je v slovenskom edukačnom priestore pomerne nový fenomén, nezriedka nesprávne označovaný ako dramatizácia, hra alebo ako
metóda. Ide o zjavnú simplifikáciu, nepoznanie a nepochopenie podstaty
oveľa zložitejšieho javu, preto považujeme za potrebné a užitočné ozrejmiť
základné prvky systému tvorivej dramatiky ako vnútorne štruktúrovaného
(organizovaného) celku.
V Anglicku, ale už aj v Čechách, existuje v podobe samostatného esteticko-výchovného predmetu. V slovenskej edukácii sa najčastejšie využíva ako
9

vyučovacia metóda. Môže fungovať aj ako princíp, ktorého veľkou výhodou
je to, že umožňuje integrovať do jedného zmysluplného celku učebné obsahy
viacerých predmetov, čím má žiak šance získavať komplexnú skúsenosť, teda
celistvý obraz sveta a uvedomovať si svoje miesto v ňom.
Podoby tvorivej dramatiky (TD)
V odbornej literatúre sa stretávame aj s pojmami formy tvorivej dramatiky.
V súčasnosti existujú hlavne tieto štyri podoby:
1. Tvorivá dramatika ako vyučovacia stratégia
B. Kosová (1996) túto podobu definuje ako ucelený výchovný systém
so svojou filozofiou, cieľmi a obsahom, ktorý sa zameriava na rozvoj
osobnosti, nie je to teda ucelený školský a didaktický model, ale celkový
prístup k výchove so špecifickou metodikou výchovy, ako aj výchovný
prístup k osvojovaniu všeobecne ľudských schopností osobnosti a humánnych hodnôt.
2. Tvorivá dramatika ako vyučovací predmet
(Tieto dve podoby sa neoficiálne nazývajú pedagogickou líniou TD).
3. Tvorivá dramatika ako záujmovo-umelecká činnosť (divadelná línia TD)
4. Dramatoterapia (terapeutická línia TD).
M. Zelina (2000, s. 26) navrhol zaradenie alternatívnych škôl do piatich
oblastí. Tvorivú dramatiku zaradil do humanisticko-personalistickej oblasti
alternatívnych škôl.
Každý z alternatívnych systémov vychádza z určitého filozofického základu,
pričom berie ohľad na kultúrne tradície, mentalitu, konkrétnu spoločenskoekonomickú situáciu v danom štáte a množstvo iných aspektov. Tak sa môže
stať, že dobre fungujúci alternatívny systém v jednej krajine čiastočne alebo
úplne zlyhá v inej krajine. Ukazuje sa teda, že riešenie krízy nášho školského
systému nebude založené na kopírovaní alebo umelom zavádzaní zahraničných alternatívnych systémov do našich spoločensko-ekonomických a kultúrnych podmienok, ale v snahe učiteľov poznať viaceré alternatívne systémy,
v schopnosti podrobiť ich kritickej reflexii, verifikovať ich v edukačnej praxi
a tie efektívne a osvedčené zaradiť do vlastnej metodickej výbavy.
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1.1 Ciele tvorivej dramatiky
Cieľ je významnou didaktickou kategóriou, ktorá určuje charakter všetkého,
čo vo vyučovaní prebieha, predstavuje teda ideálnu finálnu predstavu činnosti
alebo výstupný stav riadeného výchovného procesu.
Hlavným cieľom tvorivej dramatiky je rozvíjať osobnosť dieťaťa nielen ako
jedinečnej, ale aj sociálnej bytosti.
Ciele tvorivej dramatiky alebo výchovnej dramatiky (tento termín sa udomácňuje v Čechách, predstavuje synonymum tvorivej dramatiky) sú prehľadne
štruktúrované v Návrhu učebných osnov Obecnej školy (In Bláhová, 1996,
s. 23).
Tvorivá dramatika pomáha vychovávať tvorivú a vnímavú osobnosť, ktorá je
schopná:
- vnímať skutočnosť okolo seba v celej jej hĺbke a zložitosti a orientovať sa
v nej,
- orientovať sa v sebe, jasne a zreteľne formulovať svoje myšlienky a bez
strachu prezentovať svoje názory,
- tvorivo riešiť praktické problémy,
- uvedomovať si mravné dilemy, vedieť sa v nich samostatne a zodpovedne
rozhodovať, rešpektovať druhých ľudí a ich názory, načúvať, oceňovať ich
prínos, môcť sa na nich spoľahnúť v prípade potreby,
- podrobovať svoje názory aj názory iných kritike, a tým získavať otvorenosť meniť svoje postoje a vyvíjať sa,
- súcitiť s druhými ľuďmi a byť schopný im pomôcť v prípade potreby,
- spolupracovať s druhými na spoločnom diele, dokázať doviesť toto dielo
až do konca a byť schopný zaň niesť zodpovednosť.
1.2 Obsah tvorivej dramatiky
Obsahom (učivom ap.) tvorivej dramatiky je podľa viacerých odborníkov individuálna, ale aj kolektívna ľudská skúsenosť, teda súhrn poznatkov, zručností,
11

vzťahov, zážitkov, skúseností, praktických činností získaných a uplatňovaných
v priebehu života jedinca alebo počas vývoja skupiny.
Učebný obsah je v tvorivej dramatike do značnej miery tzv. interdisciplinárny,
integrujúci (rôzne predmety, tiež témy, ktoré vôbec nie sú súčasťou predmetov), tzv. kroskurikulárny (prechádzajúci naprieč učivom iných predmetov či
oblastí, ktoré vôbec nie sú súčasťou učiva). Na skúsenosti, na „praktikovaní
života“ (B. Way, 1996, s. 10) a sveta stavala hlavne pragmatická pedagogika,
podľa ktorej skúsenosť má byť základom rozvíjania a kultivovania jedinca.
Učebným obsahom v tvorivej dramatike je život v celej jeho zložitosti, problémovosti, v jeho rozmanitých formách individuálnych – psychologických,
sociálnych, ekonomických, etických atď.
Istou základnou jednotkou učiva v tvorivej dramatike je, tak ako v iných
predmetoch, téma, v tomto zmysle ako označenie základnej vecno-pojmovej
oblasti.
Špecifikom obsahu tvorivej dramatiky je to, že je organizovaný do podoby
konkrétnych situácií, ktoré nesú v sebe prvok príbehovosti, zárodok konfliktu
a potreby ho riešiť. Konkrétne situácie sú reprezentantmi určitej všeobecnej
myšlienky či témy a žiaci ako aktívne subjekty v procese riadenom učiteľom
ju objavujú, prežívajú, osvojujú si ju. Snahou učiteľa by malo byť, aby žiaci
tému na základe vlastného alebo simulovaného (navodeného) zážitku či skúsenosti pochopili, uvedomili si, prípadne interiorizovali do svojej hodnotovej
hierarchie. Obsahovou jednotkou môže byť napr. poznanie, že po uznaní túži
každý, že drogy človeka podvádzajú a v konečnom dôsledku ničia ap. Obsahom sa môžu stať aj najaktuálnejšie udalosti doma a vo svete, ale aj akýkoľvek
aktuálny sociopatologický jav.
V jadre učebného obsahu je teda človek a celé spektrum ľudskej problémovosti.
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1.3 Učenie v procese tvorivej dramatiky
Učenie ako kognitívny a sociálny proces skúma predovšetkým pedagogická
psychológia.
V. Kulič (1992, s. 32) výstižne definuje učenie ako proces, „v jehož průběhu
a důsledku mění člověk svůj soubor poznatků o prostředí přírodním a lidském,
mění své formy chování a způsoby činnosti, své vlastnosti osobnosti a obraz
sebe sama i své vztahy k lidem kolem sebe a ke společnosti, ve které žije – a to
směrem k jejich rozvoji a vyšší účinnosti. K těmto změnám dochází prědevším
na základe zkušenosti…“
Nie náhodou tu nachádzame paralelu s Deweyho chápaním učenia ako „modelu i rekonštrukcie skúsenosti“ (In Višňovský – Mihina, 1998, s. 322).
Ak učiteľ nechápe svoju úlohu iba ako odovzdávanie učebnými osnovami
predpísaných informácií žiakom (na to sú efektívnejšie prostriedky, napr. televízia, film), ale tak, že má organizovať vyučovací proces, aby si žiaci osvojili
učivo podľa možnosti priamo na vyučovaní aktívnou učebno-poznávacou
činnosťou a pritom sa rozvíjali ich schopnosti, formoval ich hodnotový systém atď., mal by poznať princípy najvýznamnejšieho smeru v didaktike – konštruktivizmu, keďže z neho učenie v procese tvorivej dramatiky vychádza.
Konštruktivizmus sa snaží prekonať tradičné vyučovanie, ktorého základným znakom je transmisívnosť – odovzdávanie učiva žiakom v definitívnej,
konečnej podobe a jeho memorovanie (takýmto spôsobom je možné naučiť
žiakov fakty a mechanicky vykonávať určité postupy, ale nie porozumenie
a chápanie). Podľa konštruktivistov si učiaci sa subjekt (žiak) konštruuje svoje
porozumenie, a to tak, že zvažuje nové informácie, porovnáva ich s predchádzajúcimi skúsenosťami, prispôsobuje a pretvára tieto nové informácie tak,
aby mu dávali zmysel z hľadiska jeho individuálnej optiky (toho, čo už o svete vie). Konštruovanie poznania je aktívnym (činnostným) procesom, žiak
by mal dostať príležitosť s učivom pracovať (napr. manipulácia s objektmi)
a neskôr, keď už má žiak predstavu, prebiehajú v mysli mentálne operácie
(porovnaj Turek, 2005, s. 200).
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V konštruktivizme existuje viacero prúdov, najznámejšie sú kognitívny a sociálny konštruktivizmus. Ich spojením vznikol pedagogický konštruktivizmus.
Hlavnými reprezentantmi kognitívneho konštruktivizmu sú Jean Piaget a Jerome S. Bruner. Vedecké výskumy mozgu potvrdzujú, že myseľ človeka je už
od narodenia predisponovaná na orientáciu v komplexnom prostredí a na
vytvorenie celkovej predstavy o svete. Žiak má už teda viac-menej ucelenú
predstavu, určitú schému o tom, aký je svet, a táto predstava je základom jeho
vnímania a porozumenia ďalších informácií, základom ďalšieho učenia sa,
motivácie, očakávania, kritického nazerania. Žiakova predstava o istom jave
nemusí byť správna ani presná, často býva neúplná alebo naivná a nazýva sa
prekoncept (prvotná predstava) alebo miskoncept (chybná predstava). Ak sa
žiak stretne s novým učivom, novými informáciami, získa novú skúsenosť,
môže reagovať trojako:
1. snaží sa zaradiť nové učivo do sústavy svojich poznatkov, prispôsobiť
niektorej už existujúcej schéme v jeho predstave. Tento jav nazval Piaget
asimiláciou. Nové učivo je v súlade s tým, čo už žiak vie. Prekoncept sa
nezmenil, iba doplnil, asimiloval novú informácie či skúsenosť.
2. Ak je nové učivo, informácia, skúsenosť v rozpore s tým, čo už žiak vie,
dochádza k nerovnováhe, t. j. kognitívnemu konfliktu s prekonceptom.
Žiak sa ho snaží prekonať, hľadá riešenie, mení, prispôsobuje to, čo už vie,
rekonštruuje svoje schémy v mozgu. Tento proces sa nazýva akomodácia.
3. Nové učivo nie je pre žiaka relevantné, nemá vytvorený žiadny prekoncept, učivu vôbec nerozumie, nedáva pozor (myslí na niečo iné alebo
vyrušuje), nedochádza k učeniu sa.
Učiteľ by mal pred osvojovaním nového učiva žiakmi zisťovať, aké predstavy
majú o novom učive, aké sú ich prekoncepty. Ak sú protichodné, alebo aj príbuzné, vyvoláva to záujem, zvedavosť, túžbu dozvedieť sa, kto má pravdu, teda
vnútornú motiváciu. Učiteľ by mal organizovať a riadiť proces tak, aby umožnil
žiakom získať také skúsenosti, ktoré vedú ku kognitívnemu konfliktu s ich prekonceptmi. Aby tento konflikt prekonali, musia konštruovať, nachádzať nové
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riešenia, teda musia byť aktívni, skúmať, pátrať, riešiť problém, reflektovať svoju
novozískanú skúsenosť, ale aj spôsob, ako ju získali, teda „uvedomovať si svoje
stratégie myslenia“ (Bruner, 1968, s. 99). V podstate ide o problémové vyučovanie (Turek, 2005, s. 202).
Sociálny konštruktivizmus vychádza najmä z prác L. Vygotského, sústreďuje
sa na kultúrne a sociálne podmienky učenia sa. Podľa tejto teórie si človek
svoje poznanie konštruuje interakciou so svojím prostredím, ktorého súčasťou
sú aj iní ľudia, a v dôsledku tejto interakcie sa mení človek aj jeho prostredie.
Výučba by podľa sociálnych konštruktivistov mala prebiehať ako dialóg medzi
spolužiakmi a učiteľom, počas ktorého sa ich názory a stanoviská stretávajú,
konfrontujú, žiaci diskutujú medzi sebou a s učiteľom o doterajších názoroch
na určitý, podľa možnosti autentický a pre žiakov významný problém súvisiaci
s učivom, spolupracujú, skúmajú, vytvárajú autentické produkty (bližšie pozri
Turek, 2005, s. 204).
Zmyslom zážitkového procesu v tvorivej dramatike je umožniť žiakom svoje porozumenie aj precítiť, v intenciách Brunerovho „treba, aby deti [učivu]
nielen porozumeli, ale ho aj ,precítili‘ a pochopili“ (1968, s. 95), aby poznali
súvislosti medzi naučenými faktmi; „to je práve ten druh vnútorného objavu,
ktorý má asi najväčšiu hodnotu“ (Bruner, 1968, s. 99).
1.4 Zdroje tvorivej dramatiky
Tvorivá či výchovná dramatika má interdisciplinárny charakter, čo je dané
„integráciou cieľov, obsahu a metód niekoľkých odborov“ (Kovalčíková, 1999,
s. 106). Môže byť vnímaná ako hraničná pedagogická disciplína, alternatívny
pedagogický systém, pričom v sebe spája prvky štyroch základných oblastí: 1. divadla a dramatických umení, 2. pedagogiky, 3. psychológie a 4. vied
o človeku a spoločnosti. Tvorivá dramatika má však aj svoje trvalé, stále, invariantné jadro. Tvorivá dramatika síce integruje niektoré prvky uvedených
vied, ale vytvára z nich „novú, svojbytnú štruktúru“ (Machková, 1998, s. 65).
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Divadlo
Ako druh dramatických umení a ako špecifická ľudská činnosť, pri ktorej sa
predvádza istý dej a jej cieľom je poskytnúť divákom estetické zážitky a vytvoriť umelú realitu (porov. Encyklopédia DUS, 1989, s. 284-294), je pre tvorivú
dramatiku východiskom na jej realizáciu. Tvorivá dramatika používa divadelné výrazové prostriedky, podobne s nimi pracuje, ale slúžia iným cieľom.
Tvorivá dramatika je zameraná na samotný proces, nie na výsledok procesu
(v prevažnej miere sa výsledok tvorivej dramatiky neprezentuje ako klasické
divadelné predstavenie, to znamená, že je neexhibicionistická). Aj v tvorivej
dramatike sa vytvára umelá realita, ale tá slúži na účely sociálneho učenia, keď
sa v simulovaných situáciách, navodených napríklad umeleckými predlohami,
dajú naučiť, vyskúšať, preveriť, interpretovať rôzne životné udalosti. Tvorivá
dramatika ponúka taký druh medziľudskej interakcie, ktorý presahuje hranice
skutočných spoločenských procesov, s akými sa ľudia bežne stretávajú. V tvorivej dramatike ide o procesy fiktívne, prebiehajúce v dramatickej hre. A to má
dvojaký význam: a) v procese tvorivej dramatiky možno navodiť i také situácie, do ktorých sa žiaci v reálnom živote nedostanú, b) tieto hrané situácie sú
meniteľné, návratné a dôsledky chybného správania nie sú skutočné a nenapraviteľné (Machková, 1980, s. 30). Aj tvorivá dramatika môže mať katarzný
účinok, podobne ako divadlo, ale ten nie je prvoradý.
Hlavné styčné body divadla a tvorivej dramatiky vychádzajú z kategórie dramatična, ktorej podstatou je podľa O. Zicha (1931, s. 169) ľudské konanie,
pričom ide o takú akciu osoby, ktorou sa má pôsobiť a pôsobí sa na inú osobu. Za kľúče k dramatičnu O. Zich (1931, s. 169) považuje dramatickú osobu,
konanie a dej. Aj v tvorivej dramatike tvoria tieto prvky „prazáklad, všetko
ostatné je len ich rozvinutím, obohatením, variáciou, konkretizáciou“ (Machková, 1980, s. 39).
Dramatická osoba má okrem individuálnych psychických a fyzických rysov
a vlastností aj aspekty sociálnej roly. Obidva aspekty môžu byť zúžené na jeden znak, ale aj tak je charakterizácia vždy prítomná, a to aj vtedy, ak hráč
charakterizuje aj sám seba (Machková, 1980, s. 39).
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Dramatické osoby sa ocitajú v istých vzťahoch k prostrediu, ktoré vždy musí
mať sociálne prvky, teda vstupujú do istej dramatickej situácie. Táto situácia
je pre dramatickú osobu výzvou ku konaniu. Ak ním dramatická osoba pôsobí na inú osobu, hovoríme o dramatickom konaní, čím vzniká dramatický dej, ktorý „slúži na prenikanie do vnútorného sveta dramatického hrdinu“
(Hořínek, 1985, s. 54). Celý tento systém sa realizuje prostredníctvom hrania
rolí. V divadle a ďalších dramatických umeniach je nepostrádateľným prvkom deja dramatický konflikt. Ten je dôležitý pre tvorivú dramatiku, pretože
snaha o jeho vyriešenie predstavuje hybnú silu dramatického procesu. Konflikt je dôležitý, ale nie nevyhnutný, pretože jednak sa v tvorivej dramatike
kladie dôraz na samotný proces a okrem toho niektoré metódy tvorivej dramatiky nemusia byť „konfliktné“ – namiesto riešenia konfliktu slúžia na jeho
preskúmanie, ozrejmenie, interpretáciu rôzne variácie atď.
Všetky čiastkové funkcie dramatického umenia splývajú do najpodstatnejšej
funkcie a tou je poznávanie človeka vo všeobecnosti a poznanie seba, teda
sebapoznanie. Tvorivá dramatika tým, že ukazuje modelovo, akými ľudia sú,
rozširuje ľudské porozumenie, ktoré je nevyhnutným predpokladom budovania pozitívnych ľudských vzťahov.
Pedagogika, psychológia a ostatné vedy o človeku
Pedagogika ako veda o edukačnej realite poskytuje tvorivej dramatike teoretické zázemie pre jej výchovno-vzdelávací aspekt. Treba pripomenúť, že aj
tvorivá dramatika vplýva na pedagogiku a poskytuje jej nové poznatky z edukačného procesu, poukazuje na staronové trendy vo výchove a vzdelávaní,
akými sú napr. učenie zážitkom.
Tvorivá dramatika je experiencionálna, teda postavená na zážitku. Podľa
E. Cella (In Pike, Selby, s. 71) „… učenie zážitkom začína, keď náš priamy
kontakt so svetom alebo so sebou samým spôsobí zmenu v správaní, interpretácii javov, stupni samostatnosti alebo tvorivosti“. Za kľúčové prvky učenia zážitkom autor považuje priame vtiahnutie žiaka do študovaného problému,
neriadené vonkajším činiteľom – učiteľom a zmena, ktorá u žiaka nastáva
v zmysle chápania či porozumenia sebe samému. Učenie sa zážitkom a „učenie
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sa cez robenie“ majú zdroj v pragmatickej pedagogike – výchovnom systéme
J. Deweyho. V „učení sa robením“ sa teória neprezentuje, každý prichádza
k poznaniu cez reálny zážitok. Dôraz sa kladie na proces riešenia problému,
nie na samotnú úlohu.
Reformné pedagogické smery 20. storočia vyzdvihujú úlohu tvorivej dramatiky ako umeleckej výchovy, lebo dôraz kladie na osobnú skúsenosť žiaka,
činnostný princíp a komplexnosť učebnej situácie, čím oveľa efektívnejšie
pripravuje žiaka na život ako jednostranné racionálno-technické koncepcie
výchovy.
Predpokladáme v zhode s H. Readom (1967, s. 17), že hlavným cieľom výchovy je napomáhať vývoj všetkého individuálneho v každej ľudskej bytosti
a zároveň „uvádět takto rozvitou individualitu v soulad s organickou jednotou
společenské skupiny, k níž individuum náleží“. V tomto procese autor pripisuje
základnú dôležitosť estetickej výchove.
Psychológia ako veda o psychických funkciách človeka (vnímanie, prežívanie,
správanie, myslenie, emócie, predstavivosť atď.) usmerňuje tvorivú dramatiku
na rozvíjanie týchto funkcií. Svojimi poznatkami poslúžia aj ďalšie psychologické vedy. Psychológia osobnosti skúma oblasti osobnosti človeka, jeho
motivácie, potreby, vytváranie sebaobrazu, schopnosti, temperament a pod.
Zároveň vypracúva rôzne typológie osobnosti, čím vytvára predpoklady lepšieho pedagogického usmernenia. Relevantným poznatkovým zdrojom sú pre
tvorivú dramatiku aj psychologické teórie osobnosti.
Dôležitou vedou pre tvorivú dramatiku je vývinová psychológia, ktorá jej
pomáha vyberať, voliť spôsoby práce vhodné pre jednotlivé fázy ontogenetického vývinu jedinca, keďže proces tvorivej dramatiky je prístupný každej
vekovej skupine.
Sociálna psychológia sprostredkúva poznatky týkajúce sa zloženia a dynamiky society, jej atmosféry a klímy, štýlu vedenia, podstaty sociálnej komunikácie
a interakcie, ktorá má v procese dramatickej hry svoje špecifiká. Pomocou znalostí o zákonitostiach sociálnej percepcie, sebapoznávania a sebauvedomenia,
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identifikácii a empatii sa proces dramatickej hry prestáva redukovať na hru
s relaxačným účinkom, mení sa na proces cieľavedomej a systematickej činnosti, smerujúci k zmene i kvalite (Kovalčíková, 1999, s. 110).
Z aplikovaných psychologických vied je nutné spomenúť psychológiu tvorivosti, keďže s touto psychickou kategóriou tvorivá dramatika výrazne pracuje
a psychológiu hry, veď ju vo svojom procese uplatňuje. Poznanie Psychológie
imaginatívnej výchovy (O. Čačka a kol., 1999) vedie k odvahe nájsť a počúvať
samého seba ako múdreho „autohypnotizéra a žít v souladu s osobně stále
autokultivovanou lidskou přirozeností“ (O. Čačka a kol., 1999, s. 7). Väčšina
alternatívnych školských systémov sa snaží vychovať človeka schopného samostatne a tvorivo pristupovať ku každej situácii. Na tento cieľ sa hodí práve
tvorivá dramatika. Aj jej uplatnenie vedie človeka k rozvoju kreativity, ktorú
by mohol uplatniť vo všetkých oblastiach svojho života.
Vedy o človeku a spoločnosti v najširšom zmysle poskytujú tvorivej dramatike
bohatý, prakticky nevyčerpateľný zdroj a inšpiráciu na poznávanie, experimentovanie, „ohmatávanie“ vonkajšieho aj vnútorného sveta človeka, a tým aj k ich
pochopeniu. Toto poznanie seba samého, miesta v spoločnosti a vo svete, ako
aj poznanie oboch celkov a vzťahov medzi nimi a v nich je najvšeobecnejším
cieľom tvorivej dramatiky.
1.5 Metódy, techniky, stratégie tvorivej dramatiky
V anglickej a americkej literatúre sa objavujú pojmy drama methods, strategies, techniques. Žiada sa objasniť pojmy: metóda, stratégia, technika. Existuje
množstvo definícií metódy. Ak však vyjdeme z etymológie, spojené grécke
slová meta a /h/ odos znamenajú „cestu k ...“ Miron Zelina uvádza, že metóda
je všeobecnosť cesty, určitý predpis a opis činnosti, ako od vstupu prísť k výstupu, ako uskutočniť organizáciu činnosti, aby došlo k pozitívnym cieľom.
Stratégia je filozofia metódy a technika je formálny aspekt metodiky (Zelina,
1994, s. 20).
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Technika je podľa Valentu (1998, s. 38) typom metódy alebo postupom
činnosti. Stratégie a taktiky sú podľa neho určitými formami zasahovania,
ktoré majú daný systém, definovaný účel a jemu sa podriaďujúcu štruktúru
krokov.
Sú tu teda isté rozdiely vo význame. Najčastejšie budem pracovať s pojmom
metóda, ale pojmy technika a stratégia sa môžu objaviť tam, kde to budem
považovať za vhodnejšie.
Jadrom metód tvorivej dramatiky je hra v role. Metódy tvorivej dramatiky
sú špecifické, zväčša zážitkové a mimoriadne účinné, pretože ich použitie
aktivizuje komplexnú skúsenosť žiakov.
Členenie metód a techník tvorivej dramatiky
Metódy výchovnej dramatiky Valenta (1998, s. 72-80) v najširšom zmysle
slova člení na:
I.

Metódy založené na princípe hrania roly – metódy profilujúce:
1. Metódy založené na úplnom zobrazení hrou v role;
2. Metódy založené na fragmentárnom zobrazení hrou v role;
A. Založené na zobrazení len pohybom;
B. Založené na zobrazení rečou alebo zvukom.

II. Metódy, ktoré nie sú založené na princípe hrania rolí, ale sú pre výchovnú dramatiku dôležité – organizujú alebo podporujú hru v role:
1. Všeobecné metódy vyučovania a výchovy (dialógy a diskusie, vysvetľovanie, práca s literatúrou).
2. Metódy špecifické pre iné predmety (tvorivé písanie – materinský
jazyk, analýza dokumentov – dejepis, kreslenie – výtvarná výchova).
3. Technické cvičenia divadelno-dramatických zručností (hlasové, dychové, zvukové, rytmické, motorické ap.).
Tieto metódy môžu fungovať dvojako:
- v rámci rolovej hry,
- mimo rámca hry v role.
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III. Metódy komplementárne voči variantom metód založených na hraní
rolí, môžu hranie rolí dopĺnať, pokaľ je v hre prítomný pozorovateľ
– žiak:
1. pozorovanie,
2. počúvanie,
3. kombinácia pozorovania a počúvania,
4. dotýkanie, ochutnávanie.
IV. Metódy pomocné a doplnkové, ktoré nie sú založené na princípe
hrania rolí a nie sú pre dramatiku nevyhnutné:
hry všeobecne tvorivé, vizualizačné, rozohrievacie, relaxačné, cvičenia
na rozvoj zmyslového vnímania, rôzne hry zo sociálneho výcviku, sebapoznávacie a testové.
Osobitné a dominantné postavenie v metodike tvorivej dramatiky majú
metódy patriace do skupiny I a jej subkategórií. Základnými metódami tejto
skupiny bude užitočné zaoberať sa podrobnejšie.
Metóda úplnej hry
Jej postupy sú založené na modelovaní bežnej mnohorozmernej reality života.
Využíva aktivity všetkých typov obsiahnutých v ďalších skupinách, teda pohyb, reč, písanie, manipuláciu s predmetmi atď. Je teda plnou komunikačnou
aktivitou, modelujúcou reálny život v pomere 1:1 plnou hrou v role. Hráč
zastupuje postavu v rôznych dimenziách jej konania a v rôznych úrovniach
rolovej hry.
Metódy pantomimicko-pohybové
Tieto metódy vyžadujú od hráčov pohybovú aktivitu, nevyžadujú zvuk a reč.
Kódom na vysielanie a príjem, na realizáciu hry v role sa primárne stáva pohybová sféra ľudských možností. Tieto metódy sledujú ciele v oblasti vnímania a sebavnímania, rozvoja, koordinácie a estetizácie pohybu, operujú
v oblasti neverbálnej komunikácie, v oblasti spojenia pohybu s vnútorným
životom človeka a spojenia pohybu s rôznymi kultúrnymi a sociálnymi javmi
a situáciami. Pre neskúseného hráča sú jednoduchšie ako aktivity verbálne
a v metodike dramatiky sa odporúča začínať práve od nich.
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Patrí sem čiastočná pantomíma, dotyková pantomíma, naratívna pantomíma, ozvučená pantomíma, pantomimický preklad, parafrázovanie pohybom,
plná pantomíma, pohybový rituál, proxemizácia postojov, odovzdávaná
pantomíma, pantomimický dabing, sekvenčná pantomíma, tanečná dráma,
transformovaný pohyb, spomalená a zrýchlená pantomíma, zrkadlenie, živá
bábka, nehybné obrazy.
(Podrobnejšie informácie o jednotlivých metódach pozri Valenta, 1997, 1998).
Metódy verbálno-zvukové
Sú založené na slove a zvuku, ktorého tvorenie je rozhodujúcim a hlavným
princípom. Na rozdiel od predchádzajúcej skupiny pantomimicko-pohybových metód, v priebehu použitia ktorých je možné oddeliť zvukovú a pohybovú stránku ľudského správania, v tejto skupine to nie je možné. Tento fakt
je daný nepretržitosťou fungovania neverbálnej zložky ľudskej komunikácie.
Paralelne so zvukom teda pretrváva reč tela. Cieľový akcent, zámer použitia
tejto metódy spočíva prioritne v cieľoch spojených s rečovým prejavom. Tieto
metódy smerujú k osvojovaniu aktívneho počúvania a dobrej techniky reči,
výrazu reči, sledovaniu vzťahu verbálnej a neverbálnej komunikácie, kultivácii
vzťahu myslenia a reči, vzťahu reči a sociálno-kultúrnych kontextov a situácií,
k estetizácii reči a jej umeleckému využitiu. Špecifickými reprezentantmi tejto
skupiny sú aleja, alter ego, brainstorming, dabing, ,,dialogické monológy”, diskusie, extralingvistické hry, hádka, chór, imaginatívne hry, rôzne typy monológov, neviditeľné hlasy, postsynchrón, quasipanel, titulkovanie, verbálny
a zvukový rituál, zástupná reč, spev, hudobná expresia a mnohé ďalšie.
Metódy graficko-písomné
Táto skupina metód dopĺňa a umocňuje metódy predchádzajúcich dvoch
skupín, pomáha ich rozvinutiu v priebehu rolovej hry. Sú založené na tom, že
žiak vytvára určitý písomný, kreslený artefakt. Ten môže byť vytváraný v role
(žiaci píšu listy konkrétnej postavy), ale aj mimo nej (žiaci pracujú pre hru,
vytvárajú pre ňu nutné artefakty).
Z hľadiska osobnostného rozvoja žiakov tieto metódy učia používať ďalšie
kódy ľudského vyjadrovania, vo všeobecnej rovine pretvárajú škálu skúseností s daným typom artefaktu (denník, schéma), trénujú písomné techniky vychádzajúce v ústrety cieľom jazykovej a literárnej výchovy, pôsobia na
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predstavivosť a fantáziu z hľadiska obsahu a formy. Tieto metódy sa z hľadiska
procesu výchovnej dramatiky používajú na štartovanie príbehu, pomáhajú
vytvárať pre-text, získavanie informácií, vytváranie kontextu, budovanie dôvery, vnášanie prekvapení, spomalenie hry, ale aj retardujú hru, ak sa treba
zastaviť a rekapitulovať, k čomu sa dospelo.
Patrí medzi ne tvorba denníkov, dokumentov, ale aj listy, dotazníky, eseje, formuláre, foto-film, inventáre a zoznamy, inzerát, leták, logo, slogan, myšlienkové
mapy, obrazy, plagáty, projekty, recenzie, telegramy, správy a životopisy.
Metódy materiálno-vecné
Základom týchto postupov je práca s istou hmotou, ktorá smeruje k trojrozmernému produktu. Vzťahujú sa na nich charakteristické znaky metód
predchádzajúcej skupiny a zdrojom životnej skúsenosti pri použití týchto
metód je realita vecí, priestorov, svetiel, hmôt. Z hľadiska osobnostného
rozvoja učia žiakov poznávať možnosti vyjadrenia sa prostredníctvom vecí
a hmotných prvkov sveta, učia poznávať materiál, vzťah jeho podstaty a formy,
učia poznávať schopnosti hmoty charakterizovať človeka, pôsobia na rozvoj
schopnosti chápať prvky hmotného prostredia a hmotnej kultúry ako metafory a dávať týmto prvkom konkrétne prenesené významy. Pomáhajú pri budovaní atmosféry, prostredia a prostredníctvom toho umožňujú charakterizovať
postavy, idey, society, pomáhajú zastupovať a modelovať realitu. Medzi tieto
metódy zaraďujeme prácu s kostýmom, prácu s akýmikoľvek objektmi, prácu
s bábkou, maskou, modelovacím materiálom, papierom, rekvizitou, prácu
so svetlom a tieňom, so zástupnými predmetmi.
Ako vidieť, systém metód, ktorými dramatika disponuje, je nesmierne
štruktúrovaný a zložitý, v invariantnom jadre sa však nachádza hra v role.
1.6 Hra v role
Na kľúčový pojem „rola“ by sme sa mohli pozrieť z rôznych hľadísk (sociálneho, psychologického, teatrologického, pedagogického atď.).
Podstatu roly vystihuje charakteristika, že ide o napĺňanie očakávaní, ktoré
má väčšina príslušníkov daného ľudského spoločenstva, spojených so správaním v určitej pozícii, profesii, situácii (Vybíral, 2005, s. 39).
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Podľa J. Valentu (1996, s. 10) je rola z psychologického hľadiska:
- súborom očakávaní iných osôb vo vzťahu k istému jedincovi,
- subjektívnou reflexiou jedinca v súvislosti s jeho ukotvením v sieti sociálnych vzťahov, akési „vnitřní psychické nastavení jedince“,
- súborom vonkajších prejavov jedinca, založených na predchádzajúcich
dvoch faktoroch a nesúcich spravidla istý interakčný zámer vo vzťahu
k inej osobe (skupine, spoločnosti).
Teatrologický aspekt roly v kontexte tvorivej dramatiky je dôležitý, pretože
divadlo ovplyvnilo vznik a existenciu paradivadelných systémov, ktorých je
súčasťou. Rolu možno chápať v zhode s Valentom (1996, s. 13) ako danú charakteristiku určitého človeka, ktorá má prevažne formu replík toho človeka
(vrátane opisu jeho správania a konania). Divadlo vzniklo zo schopnosti človeka „hrať a napodobňovať“ (Valenta, 1996, s. 21). Nás však zaujíma rola a jej
možnosti využitia v edukácii (termín edukácia používame preto, že zahŕňa
výchovu aj vzdelávanie zároveň).
J. Valenta (1996, s. 31) definuje hru v role ako metódu výchovnej (tvorivej)
dramatiky takto: „Hranie rolí je výchovná a vzdelávacia metóda, ktorá vedie
k plneniu osobnostne rozvojových i vecne vzdelávacích cieľov prostredníctvom
navodenia a prípravy, rozohrania a reflexie fiktívnej situácie s výchovne hodnotným obsahom. Táto situácia sa uskutočňuje prostredníctvom hry hráčov zastupujúcich svojím správaním a konaním viac či menej fiktívne objekty (hlavne
osoby, ale aj iné bytosti, javy ap.) vrátane možnosti hrať v rôznej miere autenticity seba samého“.
Prostredníctvom hrania rolí možno zobrazovať primárne: veci, živočíchy,
osoby, abstrakcie, sekundárne: vzťahy, situácie (s konfliktom alebo aspoň zárodkom konfliktu a bez konfliktu), deje (Valenta, 1996, s. 34).
Zobrazovať možno javy ako celky alebo iba fragmenty javov, vonkajšie znaky
javov (napr. krívanie človeka) využívajúc napodobenie – mimezis alebo vnútorné charakteristiky, stavy, vlastnosti, postoje, myšlienky, životné princípy.
O. Zich (1986) upozorňuje na to, že nonverbálne signály a paralingvistické
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charakteristiky reči zobrazujú emócie a snahy, vlastný obsah replík zobrazuje
intelektuálny svet postavy.
Na závažnú skutočnosť poukazuje Z. Vybíral (2005, s. 40): „Se změnou role
mění člověk své vyjadřování,“ niekedy dokonca natoľko, že nielenže volí iné
slová či formu (spisovnú/nespisovnú), ale hovorí aj ináč usadeným hlasom,
iným tempom, kontroluje či nekontroluje mimiku, gestá a pod.
Naše diagnostické pozorovania žiakov v role potvrdzujú túto skutočnosť. Ak
má žiak príležitosť vstúpiť do roly s vyšším statusom, než je jeho vlastný, teda
do roly experta, vyjadruje sa ako dospelý, a to vo verbálnom aj nonverbálnom
prejave, pričom využíva výhradne spisovnú podobu jazyka.
1.7 Osobnosť učiteľa tvorivej dramatiky
Riadenie procesu tvorivej dramatiky je náročné a vyžaduje pripraveného učiteľa, ktorý bude ochotný vzdať sa tradičnej jednorolovej pozície s najvyšším
statusom a všetkými právomocami. V súvislosti s premenou našej školy na
humanisticko-tvorivú sa mení aj pozícia učiteľa a požiadavky na jeho kompetenčný profil. Jeho pozícia by mala byť multirolová.
Riadením a vstupom do dramatického procesu sa učiteľ stáva spoluhráčom,
partnerom, podnecovateľom, facilitátorom, organizátorom, radcom…, no
a vari to najdôležitejšie – človekom (vo význame autentickej bytosti, prejavujúcej sa spontánne, bez sociálnej masky reprezentujúcej statusovú pozíciu
učiteľa v konvenčnom zmysle slova).
V kontexte tvorivej dramatiky to predpokladá:
• oboznámiť sa so systémom tvorivej dramatiky (ďalej už len TD),
• osvojiť si didaktické zásady, stratégie, metódy a techniky TD,
• plánovať, pripraviť a tvorivo realizovať (riadiť) proces TD,
• flexibilne reagovať a stimulovať nové, pre žiakov podnetné situácie,
• diagnostikovať, akceptovať a saturovať aktuálne potreby žiakov,
• byť schopný sebareflexie a permanentného sebarozvíjania.
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V procese tvorivej dramatiky, v dramatickej hre učiteľ môže využívať mimoriadne efektívnu stratégiu riadenia vyučovania a učenia sa žiakov, a síce vstup
učiteľa do roly (bližšie pozri J. Valenta, 1998). Učiteľ využitím tejto stratégie
už nie je len organizátorom dramatického procesu, ale prijatím roly vstupuje
do hry spolu so žiakmi a tým sa stáva ich partnerom a spoluhráčom, ktorý
zároveň s nimi objavuje, prežíva a poznáva, pričom si ustavične vytvára možnosť ovplyvňovať, zasahovať a kontrolovať prácu zvnútra hry tak, aby to žiaci
nepostrehli a negatívne to neovplyvnilo kvalitu ich prežívania.
Tým, že učiteľ vstúpi do roly, môže:
• vtiahnuť žiakov do hry rýchlo a účinne,
• poskytnúť žiakom model správania a konania tým, že v role demonštruje
uplatnenie vhodného jazykového kódu, primeraného danej situácii, postoje a spôsob zapojenia do hry,
• ponúknuť taký druh výzvy, ktorý pomôže zamerať a sústrediť myslenie
žiakov želaným smerom a povedie k aktívnejšej účasti na skúmaní kontextu,
• uplatniť v priebehu hry také prvky napätia, kontrastov, prekvapenia, ktoré
môžu byť výzvou pre myslenie žiakov, kritické zhodnocovanie, pochopenie ap.
Záujem pedagógov – nadšencov pre tvorivú dramatiku a ďalšie alternatívne
výchovné systémy kulminoval po nežnej revolúcii v roku 1989 a pretrvával
temer dve desaťročia. V súčasnosti na Slovensku badať útlm záujmu, rezignáciu, ba až strach zo zmien a reforiem zapríčinených zrejme aj nárastom administratívnych povinností rôzneho druhu. Napriek tomu záujemcov o pedagogickú líniu tvorivej dramatiky je ešte stále dosť, ale iba nadšenie nestačí. Od
učiteľa, ktorý riadi zážitkový, na princípoch pedagogického konštruktivizmu
založený proces rozširovania a prehlbovania poznania, to vyžaduje značnú
sumu poznatkov a skúseností, seriózne vzdelanie a tréning, v opačnom prípade sa nepoučení nadšenci podľa našich skúmaní dopúšťajú závažných chýb.
Na základe dlhodobého výskumu, uskutočňovaného najmä metódou pološtruktúrovaného pozorovania vyučovacích hodín, pološtruktúrovaných interview a analýzou kvalifikačných prác učiteľov v Prešovskom a Košickom
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kraji, sme u učiteľov, ktorí neabsolvovali žiadne alebo nedostatočné vzdelávanie v oblasti tvorivej dramatiky, zaznamenali tieto najčastejšie nedostatky pri
uplatňovaní tvorivej dramatiky v edukácii:
1. Učitelia vnímajú metódy tvorivej dramatiky len ako prostriedok spríjemnenia, oživenia, zatraktívnenia vyučovania. Zaiste, aj to by mohlo mať
opodstatnenie. Nechápu však, že cieľom TD je progresívne personalizovať
a socializovať jedinca prostredníctvom množstva atraktívnych, ale hlavne
účinných stratégií, ktoré komplexne rozvíjajú osobnosť dieťaťa.
2. Učitelia mnohé aktivity (hry, segmenty, kroky, rozohrávky) riadia tak, že
to vedie ku kompetícii (súťaživosti), nie k želanej a potrebnej kooperácii
(spolupráci). Takéto riadenie tvorivého zážitkového procesu je v príkrom
rozpore s filozofiou TD, ktorá je nekompetitívna, práve naopak, zameraná
na rozvíjanie spolupráce medzi účastníkmi tvorivého procesu.
3. Učitelia hodnotia a oceňujú herecké výkony žiakov, ibaže TD je neexibicionistická forma drámy.
4. Učitelia v presvedčení, že aplikujú metódy TD, využívajú aj niektoré metódy prevzaté z psychosociálneho výcviku bez znalosti ich psychotoxických
účinkov na osobnosť jedinca (napr. učiteľka vyberie na horúcu stoličku žiaka mladšieho školského veku a úlohou ostatných spolužiakov je kritizovať
ho).
5. Rôzne simplifikácie, nesystémovosť prístupu, využívanie rôznorodých,
náhodných, izolovane uplatňovaných alternatívnych prvkov, nezacielenosť, obsahová irelevantnosť ap.
6. Učitelia vyžadujú ticho a disciplínu, pričom hodiny TD by mali byť naplnené pracovným ruchom, atmosférou objavovania, radosťou zo schopnosti
riešiť úlohy, dilemy a problémy v participácii so spolužiakmi, ako aj schopnosti smelo ich prezentovať pred plénom.
Zaiste je výpočet nedostatkov len čiastkový a rôznorodých aktivít a snáh
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o uplatnenie tvorivej dramatiky vo výchove je oveľa viac (napr. využívanie
TD pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami),
ale keďže neexistuje žiadne médium, ktoré by informovalo odborníkov a záujemcov, čo sa v ktorom kúte Slovenska deje, kde bolo čo publikované ap., tí
sa zväčša podobajú osamelým bežcom, čo je na škodu veci. Inšpiráciou by
nám mohli byť naši kolegovia v Čechách, kde sa tvorivá dramatika presadila
a uplatňuje systémovo a efektívne.
1.8 Štruktúrovaná dramatická hra
Dramatická hra je podľa E. Machkovej (1992, s. 19) „námetová hra založená
na medziľudskom kontakte a komunikácii, na stretávaní rôznych ľudských jedincov v situáciách, osôb, ktoré na seba pôsobia, riešia stretávanie svojich postojov,
potrieb, prianí a smerovaní a vytvárajú tak deje“. V týchto hrách so situáciou
a dejom (etudách) je rôzny stupeň účasti hráčov a miery ich „prevtelenia“ (simulácia, alterácia, charakterizácia).
Štruktúrovaná dramatická hra alebo iba štruktúrovaná dráma je spôsob
práce, ktorý vznikol vo Veľkej Británii, odtiaľ prenikol aj k nám, a to okľukou
cez Česko, kde britský lektor Jonothan Neelands pôsobil. (Jeho lektorovanie či vedenie tvorivých dielní som zažila aj nesprostredkovane na svetovom
kongrese „Drama in education“ v roku 2001 v Burg Schlainingu v Rakúsku).
J. Neelands je v súčasnosti popredným reprezentantom štruktúrovaného typu
práce a autorom viacerých kníh, napr. Structuring drama work (1990).
Ďalšou nemenej významnou predstaviteľkou štruktúrovanej drámy je Cecily
O´Neill (pod vedením ktorej som mala možnosť pracovať počas profesijnej
stáže Branching Out v roku 1996 v Londýne).
Účinnosť a efektívnosť výučby prostredníctvom štruktúrovanej dramatickej
hry je determinovaná najmä schopnosťou vedúcej osobnosti – pedagóga (učiteľa, vychovávateľa ap.), a to nielen dômyselne vybudovať či vytvoriť štruktúru
(stavbu), ale aj umne, dômyselne a citlivo riadiť proces hry.
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Edukátor v podstate buduje štruktúru podľa známej Aristotelovej krivky (expozícia, kolízia, kríza, peripetia, katastrofa). Príprava a naštartovanie (naladenie účastníkov tvorivého procesu, vybudovanie atmosféry dôvery, voľba
jednotlivých techník a ich radenie za sebou) je plne v rukách edukátora, ale
ich realizácia v prevažnej miere závisí od schopnosti účastníkov participovať
na konkrétnom skupinovom snažení.
Dobrá štruktúra dramatickej hry tvorí základ celej práce, ibaže je to aj pre skúseného pedagóga náročná úloha. R. Svobodová (1998, s. 120) zdôrazňuje, že
práve náročnosť stavby daného celku, teda usporiadanie stavebných kameňov
(jednotlivých techník) na základe vnútorných súvislostí daných hlavnou témou
„činí strukturované drama tak výjimečným, náročným, a účinným výukovým
médiem“. Výučba v štruktúrovanej dramatickej hre prebieha prostredníctvom
zážitku, priameho vtiahnutia účastníka do deja a konania v navodenej situácii v role. Učiteľ žiakovi sprostredkúva „zážitok osobného porozumenia v novej,
doposiaľ neznámej (neprežitej) situácii“ (Svobodová, 1998, s. 120). Žiaci napríklad o škodlivosti drog počúvajú často, ale až na základe navodeného zážitku
v priebehu štruktúrovanej dramatickej hry o drogách v rolách narkomanov, ich
rodičov a členov parlamentu, pracujúcich na drogovom zákone ap. môže nastať
zážitok osobného porozumenia.
Aj keď je obsahom štruktúry z veľkej časti „neskutočná skutočnosť“, skúsenosť,
získaná v role či mimo roly v riadenom a učiteľom usmerňovanom procese,
je skutočná (tamže) a je predpoklad, že jedinec bude schopný učiniť transfer
takto získanej skúsenosti do reálneho života.
J. Valenta (1998, s. 51) rozlišuje tri druhy skúsenosti:
• tá, ktorú už žiak má v sebe zakotvenú a ktorá by mohla byť odrazovým
mostom pre učenie sa,
• cudzia skúsenosť, ktorú žiakovi ponúka vo vopred pripravenej hre tvorca
námetu – napr. spisovateľ príbehu alebo učiteľ, aby v rozhodovacích procesoch v kooperácii s ďalšími účastníkmi hry rozšíril priestor žiakovej
skúsenosti, a tým mu umožnil získať ďalšiu (novozískanú) vlastnú skúsenosť,
• osvojenú skúsenosť.
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John Dewey, reprezentant pragmatickej filozofie, tvorca „filozofie skúsenosti“
(In Višňovský – Mihina, 1998, s. 320), ktorý významne ovplyvnil zrod tvorivej dramatiky, chápal učenie ako model i rekonštrukciu skúsenosti. Edukácia
je podľa J. Deweyho „prostriedok objavovania nových a šírenia starých významov a hlavnú úlohu v nej hrá komunikácia ako proces rozširovania skúsenosti“
(tamže, s. 322).
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2

Štruktúrovaná dramatická hra – Daidalos a Ikaros

Ciele zo SJaL
Organizovať edukačný proces tak, aby na konci procesu štruktúrovanej dramatickej hry bol žiak schopný:
- vysvetliť, čo je to báj alebo mýtus,
- vedieť analyzovať dej a konanie postáv,
- vyjadriť vlastný názor na zmysel života, hodnotu života,
- skúmať ľudské city žiarlivosť, závisť, neprajnosť, túžbu po domove a zaujať
k nim postoj,
- dokázať na základe analýzy identifikovať rizikové správanie, odlíšiť odvahu od rizika (... riziko je zle odhadnutá odvaha),
- aktívne počúvať,
- formulovať rečové zámery: pýtať sa na niečo; požiadať o pomoc; vyjadriť
vlastnú mienku, názor, postoj, zaujať stanovisko ap.,
- preukázať schopnosť využívať konštruktívne postupy pri riešení problémov a pri rozhodovaní v skupine, schopnosť kooperovať a kriticky myslieť.
Dejepis
- vedieť rozlíšiť historický fakt a fikciu v báji,
- reprodukovať učivo o starovekom Grécku, o gréckych mestských štátoch
(Atény), o sociálnej štruktúre a spôsobe života v nich; náboženstvo, filozofia a umenie starovekého Grécka. Uviesť grécke báje, ktorých obsah sa
viaže na obdobie palácovej (mykénskej) kultúry na Kréte.
Fyzika
- overiť pravdivosť Daidalovho názoru, že čím bližšie k slnku, tým viac
stúpa teplota,
- vyhľadať, kedy a ako sa sen človeka o lietaní stal skutočnosťou.
Matematika
- vypočítať vzdialenosť medzi Aténami a ostrovom Kréta; medzi ostrovom
Kréta a Sicíliou (kam vraj Daidalos ušiel); dohodnúť sa v skupine, akou
priemernou rýchlosťou mohli Daidalos a Ikaros letieť a vypočítať, koľko
hodín by im trval let.
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Občianska výchova
Žiak dokáže:
- sformulovať svoj názor na to, ako rešpektovať ľudskú dôstojnosť,
- preukázať schopnosť chápať postoje, názory a hľadiská iných ľudí,
- prijať spoločenské normy správania (čo je a čo nie je prijateľné správanie).
Etická výchova
- žiak je schopný vyjadriť vlastný názor na Daidalov čin (vraždu).
Geografia
Žiak dokáže:
- vypočítať vzdialenosť medzi miestami na mape pomocou mierky mapy,
- určiť svetové strany na mape.
- vysvetliť pojem podnebie a charakterizovať podnebie Grécka. Vymenovať
činitele, ktoré určujú, aké môže byť počasie.
Poznámka
Žiada sa aj v rovine cieľov túto prácu vnímať ako otvorenú štruktúru s možnosťou integrovať do procesu zážitkového učenia aj učebné obsahy ďalších
predmetov. Z takéhoto rozhodnutia a zacielenia (focusing) vyplynú ďalšie
špecifické ciele vyučovacieho procesu, učiteľ ich však volí na základe diagnostikovaných potrieb konkrétnej society žiakov (triedy) alebo potrieb konkrétnych jedincov.
Pomôcky:
•• text E. Petiška: Staré grécke báje a povesti,
•• nálepky na mená (bod 2. 1),
•• lístočky (nálepky) s menami hrdinov starých gréckych báji a gréckych bohov (bod 2. 2),
•• veľký kus látky (tóga pre Pýthiu; bod 2. 3),
•• veľké hárky papiera pre každú dvojicu (bod 2.2.1. a 2.2.8),
•• fixky, farby, atlasy (bod 2.2.8),
•• encyklopédie, učebnice, publikácie s problematikou starovekého
Grécka,
•• kópie prázdneho zrkadla (bod 2.2.2),
•• text relaxácie alebo tvorivej vizualizácie (bod 2.2.10),
•• biele vtáčie pierko (bod 2.2.11).
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Štruktúrovaná dramatická hra bola overená v rôznorodých skupinách učiteľov slovenského jazyka, dejepisu (2. stupeň ZŠ), estetiky (3. stupeň – stredná
škola), učiteľov 1. stupňa ZŠ študujúcich v špecializačnom inovačnom štúdiu
dramatickej výchovy; v skupinách študentov filozofickej fakulty (estetika),
pedagogickej fakulty, žiakov ZŠ.
Výber a radenie jednotlivých krokov (rozohrávok alebo sekvencií) bol vždy
iný, v závislosti od časových možností, počtu účastníkov, miery ich „dramatických“ skúseností, stupňa kohézie sociálnej skupiny.
Odporúčaný počet účastníkov je 14 – 22.
Primeraný čas: 5 hodín s jednou prestávkou bez rušivých vplyvov.
Priestor: voľný priestor s kobercom na prácu v kruhu a stoly alebo lavice.
Z množstva overených variantov ponúkam skrátenú verziu, uvádzam aj možné varianty, aby si učiteľ mal z čoho vyberať, ale najmä by som chcela ukázať,
aká je tvorivá dramatika flexibilné médium v rukách tvorivého a fundovaného
učiteľa.
2.1 Iniciačná (prípravná fáza)
Cieľom iniciačnej fázy je „prelomiť ľady“ vzájomnej nedôvery, zblížiť členov
society, navodiť stav psychofyzického uvoľnenia, v tomto prípade aj pozvoľna
dostávať dobu minulú do prítomnej dimenzie, rozvíjať rečovú fluenciu,
flexibilitu a originalitu.
2.1.1 Cestujeme do starovekého Grécka
Cieľ: Žiak dokáže prejaviť záujem o vzájomné spoznávanie sa aj takýmto netradičným spôsobom a aktívne sa zapojiť do komunikačného procesu.
Opis činnosti: Účastníci sedia v kruhu. Na viditeľnom mieste majú nalepený lístok s vlastným menom a priezviskom. Ich úlohou je povedať, čo by si
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zobrali so sebou na cestu, keby mali šancu odcestovať v priestore a čase do
starovekého Grécka. Problém je v tom, že to môžu byť iba dve veci, ktorých
začiatočné písmená sú totožné s ich krstným menom a priezviskom.
Hodnotenie priebehu:
Po počiatočných rozpakoch, ktoré pomôže prekonať učiteľ tým, že začne (Volám sa Ľubica Bekéniová a do Grécka by som si zobrala ľudí, mojich blízkych
a báje, staré grécke báje) sa účastníci zbavia komunikačných bariér a niekedy
aj značne absurdné nápady prinášajú salvy uvoľňujúceho smiechu, počas ktorého padajú počiatočné zábrany.
2.1.2 Kto som?
Cieľ: Žiak dokáže zistiť svoju identitu v intenciách starovekého Grécka pomocou otázkovej stratégie (áno – nie). Žiak dokáže formulovať rečový zámer:
pýtať sa na niečo; slušne vyjadriť prosbu, želanie, potrebu, požiadavku a pod.
Metodická poznámka:
Nenásilne uvádzame hráčov do dramatického prítomna.
Opis činnosti: Účastníkom nalepíme na chrbát lístoček s menom gréckeho
boha (bohyne), hrdinu gréckych bájí a podobne (napr. Pýthia, Odyseus, Penelopa, Prométeus, Daidalos, Zeus, Héra, Pallas Aténa a podobne). Pripravíme
si po dva lístky, čím si neskôr zabezpečíme rýchle zoskupenie do dvojíc, keď
ich budeme potrebovať. Inštruujeme účastníkov, že ich úlohou je zistiť, kto sú,
a to prostredníctvom otázok adresovaných komukoľvek z prítomných. Opýtaný však môže odpovedať iba áno – nie, takže pýtajúci sa je nútený premyslene
štylizovať otázky.
Metodická poznámka:
Počas aktivity má učiteľ príležitosť diagnostikovať komunikačné zručnosti
žiakov. Ak učiteľ zistí, že žiaci neuplatňujú zásady rečovej (komunikačnej)
etikety a nepoužívajú „explicitné performatívne formuly“ („Prosím ťa, mohol by si mi povedať, či som...“ pozri Nižníková, 1994), navrhujem napísať
ich na tabuľu, upozorniť na slušnosť vyjadrovania a určiť dostatočný časový
limit na zopakovanie úvodnej časti aktivity s použitím zdvorilostných formúl
pri získavaní informácie či vyjadrenia prosby tak, aby sa v rámci osobných
možností každého jedinca zautomatizovali, t. j. interiorizovali a stali sa tak
súčasťou rečovej výbavy žiakov.
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Hodnotenie priebehu:
Počas reflexie sa hráči so smiechom zverovali, aké mali problémy pri zisťovaní
svojej totožnosti. Ja som už počas hry preverila osobným rozhovorom, či obe
predstaviteľky Pýthie budú ochotné veštiť. S ich súhlasom som odštartovala
ďalšiu aktivitu.
Metodická poznámka:
Po každom kroku (rozohrávke), ktorý nejakým spôsobom zasahuje citovú
sféru jedinca, by mala prebehnúť fáza sebareflexie, ktorú učiteľ riadi tak, že
sa pýta účastníkov, ako sa cítili, čo prežívali, s čím mali problémy a podobne.
2.1.3 Chcete poznať svoj osud?
Cieľ: Žiak je schopný uplatniť dramatický výraz.
Opis činnosti: Do prostriedku kruhu umiestnime dve stoličky oproti sebe.
Pýthia si sadá ako prvá v improvizovanom kostýme (prehodíme jej cez plece
kus látky alebo dlhú šatku, šál a podobne, akože tógu). Vyzývame dobrovoľníkov (už v rolách), aby si dali veštiť. Nakoniec prichádza Daidalos.
Hodnotenie priebehu:
Vystriedali sa obe Pýthie. Starostlivo volili slová. Ich prorocké výpovede
pôsobili záhadne, vyjadrovali sa v náznakoch. Účastníci sa počas následnej
reflexie vyjadrovali, že ich priam mrazilo počas veštenia Daidalovi. (Prométeovi Pýthia radila, aby si išiel na mape pozrieť, kde je Kaukaz). V tejto fáze
hry sú už účastníci dostatočne vtiahnutí do dramatického prítomna, čiže minulosť sa podarilo sprítomniť, čo vytvorilo priaznivé predpoklady na vstup
do deja gréckej báje Daidalos a Ikaros.
2.2 Produktívna (zážitková) fáza
Začať, motivovať a viesť ju možno viacerými spôsobmi:
• naráciou (rozprávaním) učiteľa (výhodou je očný kontakt s hráčmi);
• čítaním patričných častí textu;
• prerozprávaním deja, po vete (slove) žiakmi – v prípade, že sú hráči už
s textom oboznámení;
• kombináciou viacerých možností podľa potreby.
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V tomto prípade ide o dramatickú hru založenú na literárnom texte, ktorý už
účastníci poznali.
Rozohrávať príbeh možno dvojako: držať sa predlohy – v tom prípade sa hľadajú na rozohrávku optimálne sekvencie. Valenta (1998, s. 64) poukazuje na
to, že sa pri tom zachováva význam a myšlienky deja, zacieľuje sa (focusing)
na to, čo je v texte pedagogicky či esteticky dôležité a k nim sa volia adekvátne metódy, postupy rozohrávania (Rolový dialóg? Pantomíma? Živý obraz?
a podobne).
V prípade tejto dramatickej hry som volila tvorivejší variant. Vychádzala som
z príbehu – báje Daidalos a Ikaros (Petiška, 1961, s. 103 – 108), ale odstupovala som od predlohy a rozohrávala nielen to, čo v báji skutočne je, ale i to, čo
vyrastá z príbehu ako dôsledok inšpirácie, výchovných zámerov, metaforičnosti deja ako celku či jeho jednotlivých prvkov (pozri Valenta,1998, s. 65).
2.2.1 Daidalos a jeho milovaný syn Ikaros
Cieľ: Žiak dokáže prejaviť empatiu, vyjadriť komunikačné zámery: verbalizovať a zaujať stanovisko k niečomu, zdôvodniť svoju mienku, názor, stanovisko,
postoj, zámer.
Opis činnosti: Do deja báje som prítomných uviedla výrazným čítaním úvodnej časti textu:
V tých dávnych, pradávnych časoch nebolo v Aténach ani v celom Grécku väčšieho umelca ako Daidalos. Bol staviteľom i sochárom a vedel podivuhodne
spracúvať kov i drevo. Kto uzrel jeho stavby, pochyboval, či je to dielo človeka
alebo nesmrteľného boha. O jeho sochách sa vravelo, že žijú ako ľudia.
Pôvodný Petiškov text som doplnila o vetu: „Daidalos mal jediného syna Ikara, ktorého nadovšetko ľúbil.“
Inštrukcia učiteľa:
„Zoskupte sa do dvojíc a predstavte si, že ste Daidalom alebo jeho manželkou.
Predstavte si, že máte pred sebou svoje milované dieťa, syna Ikara (rozdáme
každej dvojici veľký hárok papiera). Nakreslite ho a zhmotnite ho – kresbou,
maľbou, symbolmi, ľubovoľne. Vašej fantázii sa nebudú klásť medze. Jednoducho, stvorte si svojho syna. Máte na to 10 minút.“
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Hodnotenie priebehu:
Po uplynutí časového limitu niektoré dvojice ešte zaujato pracovali, preto
som oznámila: „Máte ešte dve minúty do ukončenia práce.“ (Je to užitočné
na zakcelerovanie tvorivého procesu a ukončenie úlohy.)
Vyzvala som hráčov, aby si prišli pozrieť produkt – postavu (Ikara) jednej dvojice, ktorá interpretovala svoje zámery, predstavy, myšlienky, a rovnako sme
postupovali pri všetkých dvojiciach. Výsledkom tohto kroku boli zástupné
– papierové podoby Ikarov. Úlohou prítomných bolo vybrať jedného, ktorý
sa im najviac páči, a uviesť dôvod výberu, čo nebolo ľahké, pretože väčšina
výtvorov bola zaujímavá. O troch najschopnejších „kandidátoch“ sme museli hlasovať. V jednom prípade suverénne zvíťazil obraz chlapca s okuliarmi,
symbolizujúcimi múdrosť, širokým úsmevom (radosť zo života), veľkým srdcom (dobrosrdečnosť).
Toto jedno papierové dieťa som za asistencie dvoch účastníkov veľmi obradne prilepila na čelnú stenu miestnosti. Táto figúra sa stala rolou a ústrednou
postavou v závere dramatickej hry (pozri Bekéniová, 2001, s. 28; Valenta,
1997, s. 150). Z ostatných papierových Ikarov sme urobili výstavku na zadnej
stene miestnosti. Miestnosť sa nám začínala napĺňať Gréckom.
2.2.2 Daidalos má starosti
Cieľ: Žiak je schopný prejaviť empatiu, efektívne a funkčne uplatňovať suprasegmentálne javy: pauzu, dôraz, melódiu, tempo, rytmus, intenzitu hlasu.
Opis činnosti: Prečítala som druhú časť báje.
Často bolo Daidala vídať medzi stĺpmi rozostavaných chrámov, obklopeného
húfom učeníkov z najvznešenejších aténskych rodín. Ale najšikovnejší z jeho
učeníkov nemal vznešených a mocných rodičov. Najnadanejší bol chudobný syn
Daidalovej sestry Talós. Zatiaľ čo ostatní chlapci mali po otcoch zvučné a slávne
mená, Talós si vedel presláviť meno sám. Nemal viac ako dvanásť rokov, a už
vynašiel hrnčiarsky kruh. Všimol si zubatú chrbticu v tele rýb a podľa jeho vzoru zhotovil prvú pílu. Podarilo sa mu aj spojiť kĺbom dve rovnako dlhé železné
ramená a zostrojiť tak kružidlo.
Raz si Daidalos prezeral stavbu nového paláca a vypočul, čo si rozprávajú robotníci na druhej strane steny.
„Veríš, že Daidalos je najväčší umelec na svete?“ povedal jeden.
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„Talós bude väčší umelec než Daidalos, len počkaj, až dorastie, povedal druhý.
Daidala roztrpčil rozhovor robotníkov. Bol zvyknutý, že o jeho prvom mieste
medzi umelcami nik nezapochyboval. Od tej chvíle sa nemohol na Talóa ani
pozrieť. Učenlivý chlapec vedel už toľko, že Daidalos bezpečne tušil jeho nadchádzajúcu slávu. V duchu videl aj žiariacu hviezdu svojej slávy a zdalo sa mu,
že pohasína.
Rozdala som účastníkom hárky, na ktorých bol zakreslený model prázdneho
zrkadla a vyslovila inštrukciu: „Nakreslite do zrkadla oči a ústa (prípadne celú
tvár Daidala) a do bubliny vpíšte, čo cítite, čo vám prebieha mysľou, keďže vy
všetci ste teraz Daidalom (ponor do roly, stimulovanie rolovej empatizácie).
Máte na to 10 minút.“
Možný variant:
Každý účastník v role Daidala si začína písať citový denník (bližšie Bekéniová,
2001, s. 41-42).
Hodnotenie procesu:
Keďže som už počas individuálnej práce – (ponoru do pocitového a citového
sveta Daidala každým účastníkom) v hlbokom tichu prechádzala miestnosťou a všímala si, čo účastníci písali, vytipovala som si tie zapísané myšlienky,
ktoré na mňa najviac zapôsobili. Po ukončení samostatnej práce som všetkých
Daidalov vyzvala, aby sa postavili do kruhu v takom emocionálnom naladení, v akom bol Daidalos v danom úseku deja, (života). Na chvíľu zatvorili oči,
aby sa eliminovali všetky rušivé vplyvy. Po niekoľkých sekundách bolo vidieť,
ako sa emócie premietajú do nonverbálnych prejavov, najmä posturiky a mimiky. Potom som ich upozornila, že ku komu podídem a dotknem sa jeho
pleca, má svoje myšlienky prečítať s patričným emocionálnym nasadením,
teda využiť pauzu, dôraz, melódiu, tempo, rytmus, intenzitu hlasu (bližšie
pozri Ondruš – Sabol, 1984, s. 130-152).
Uvádzam pre ilustráciu aspoň niektoré autentické myšlienky:
„To nedopustím! Pošlem ho kopať kanál do Korintu!“
„Podporiť, či zničiť?!“
,,Musím sa zmobilizovať!“
„Mám v duši veľké prázdno. Čím som si zaslúžil také pohŕdanie bohov. Nikdy
ma neprevýši v umení to šteňa!“
„Nemôžem pripustiť, aby ma taký sopliak prevýšil. Musím zostať najslávnejší
za každú cenu!“
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2.2.3 Daidalos, čo si to vykonal!
Cieľ: Žiak dokáže vyjadriť vlastný postoj, prejaviť spontaneitu, angažovanosť
sa za všeobecné spoločenské dobro, verbalizovať vlastný názor na hodnotu
ľudského života.
Opis činnosti: Čítanie textu.
Talós nechápal, prečo sa strýko naňho zlostí a prečo ho karhá. Preto bol rád,
keď ho Daidalos navečer vyzval na prechádzku. Ale strýc iba na chvíľu skryl
nenávisť, aby mohol vykonať hrozný skutok. Vylákal Talóa na aténsky hrad
a v hustnúcej tme ho zrazil z hradieb.
Po čine zostúpil pod hradby a chcel Talóovu mŕtvolu zahrabať, aby zahladil
všetky stopy. Márne ju hľadal. Bohyňa Aténa zachytila padajúceho chlapca,
ktorého si pre jeho šikovnosť a usilovnosť obľúbila. Zachytila ho v lete a premenila na vtáka, na čajku. Dodnes sa čajka bojí výšok, lieta nízko a hniezdi
na zemi, na lúkach a v malých jamkách. Je opatrná a varuje pred nebezpečenstvom aj okolitých vtákov.
Daidalov zločin neostal utajený. Nejaký neskorý chodec uvidel, čo sa stalo,
a udal páchateľa. Daidalos vedel, že neujde trestu, preto včas ušiel aj so synčekom Ikarom na ostrov Krétu.
Po prečítaní tejto časti báje som prítomných oboznámila s technikou „horúca stolička“, založenej na spovedaní či vypočúvaní určitej postavy (Daidala).
Hráči sa pýtajú Daidala na motívy jeho správania (pripomína to výsluch),
apelujú na jeho svedomie. Do prostriedku kruhu som umiestnila stoličku
a vyzvala Daidala (muža – dobrovoľníka), aby si na stoličku sadol. Od tohto
okamihu je Daidalom, teda v role odpovedá na otázky alebo ich ignoruje.
Hodnotenie procesu:
Počas jednej tvorivej dielne si dospelý hráč v role Daidala sadol na stoličku
ako úplne zdrvený človek, rukami si podopieral hlavu, uhýbal očami a na
každú otázku reagoval len nonverbálne. Reč jeho tela bola však natoľko výpovedná, natoľko emocionálne nasýtená, že nikomu absencia slov neprekážala,
práve naopak.
Počas fázy sebareflexie mal sólo Daidalos. Bolo evidentné, ako sa priam potreboval oslobodiť – zbaviť sa silných, najmä negatívnych pocitov, ale vyjadril
aj prekvapenie nad tým, ako intenzívne pociťoval naše negatívne city namierené proti sebe.
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Metodická poznámka:
Túto rozohrávku by som odporúčala uskutočniť len so staršími hráčmi a dobrovoľníkom do roly Daidala. Následne by bolo užitočné venovať sa nonverbálnym kanálom komunikácie – analyzovať, čo znamená vyhýbanie sa očnému
kontaktu atď. Ďalšou emocionálne veľmi účinnou stratégiou je proxemizácia
postojov, doplnená slovnými vstupmi (verbálnymi výrokmi). Odporúčam ju
však tiež iba starším účastníkom (nie deťom).
Cieľ: Vyvolať silný zážitok intervenciou do oblasti sociálno-etických noriem,
prejavením vlastných autentických postojov. Naučiť žiakov primerane verbálne aj neverbálne vyjadriť rozhorčenie, sklamanie, opovrhovanie; primerane
uplatňovať suprasegmentálne prostriedky.
Inštrukcia učiteľa:
„Vytvorte, prosím, okolo Daidala kruh. On bude stáť v jeho prostriedku, my
budeme okolo neho chodiť. Kto bude na úrovni Daidalových očí, môže sa
k nemu priblížiť alebo vzdialiť, podľa toho, ako to cíti. My všetci budeme
predstavovať ctihodných občanov mesta Atény tesne po tom, ako sme sa dozvedeli, čo slávny a uznávaný Daidalos spáchal. Vyjadrite slovne alebo aj bez
slov svoje bezprostredné pocity.“
Hodnotenie procesu:
Účastníci bez predchádzajúcich dramatických skúseností sprvoti len rozpačito krúžili okolo Daidala. Ich zábrany padli po tom, čo som vstúpila do roly
Daidalovej sestry – Taloóvej matky. Potom už účastníci adresovali Daidalovi svoje rozhorčenie, sklamanie, opovrhovanie. Jedna účastníčka si odpľula.
Opäť sa potvrdilo, že nonverbálno je niekedy výpovednejšie ako verbálno.
K slovu sa dostala aj paralingvistika. Fáza sebareflexie potvrdila už známu
skutočnosť. Daidalovi, ale aj ostatným zúčastneným to prinieslo silný osobný
zážitok, aj keď veľmi negatívny. Doslova povedal: „Cítil som vaše city. Mal
som chuť z kruhu utiecť.“
2.2.4 Musel si to urobiť?!
Cieľ: Žiak dokáže vyjadriť rečové zámery – prosby, požiadať o pomoc, rozvinúť empatickú komunikáciu, pýtať sa a následne radiť, verbalizovať prežívané
emocionálne obsahy hlavného hrdinu.
Opis činnosti: Využijeme na to stratégiu Divadlo – fórum.
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Účastníkov vyzveme, aby si sadli do kruhu, uprostred umiestnime dve stoličky oproti sebe. Vyzveme dobrovoľníka do roly psychoterapeuta, ďalšieho do
roly Daidala.
Daidalos prichádza so svojimi citovými problémami k odborníkovi (žiak
v role s vyšším statusom, ako je jeho vlastný). Psychoterapeut mu radí. Každý,
kto má v kruhu pocit, že by vedel posunúť proces k vyššej miere hodnovernosti, môže požiadať o vystriedanie niektorého z aktérov uprostred a voľne
nadviazať na spontánny improvizovaný dialóg.
Následne môže učiteľ začať riadiť diskusiu s ústrednou otázkou: Cítil Daidalos výčitky svedomia? Čo je to svedomie a ako sa prejavuje?
Metodická poznámka:
Na konci tejto rozohrávky rozdelíme prítomných do skupín. Ideálny počet je
štyri alebo päť žiakov. Dvojice sa sformujú rýchlo na základe lístočkov (bod
2.1.2). Potom si dvojice hľadajú partnerov, s ktorými by sa príjemne spolupracovalo.
2.2.5 Daidalos na ostrove Kréta
Cieľ: Žiak dokáže pracovať s poznatkami v role s vyšším statusom, štylizovať
otázky viažuce sa k faktografickému učivu. (Integrovať učebný obsah dejepisu do procesu zážitkového učenia.) Žiak dokáže komunikovať a kooperovať
v skupine pri riešení problémovej úlohy, čím preukáže schopnosť hodnotiaceho a tvorivého myslenia.
Opis činnosti: Narácia učiteľa.
Krétsky kráľ Minós hľadal práve staviteľa, ktorý by mu postavil mimoriadne
väzenie pre obludu Minotaura.
Po dopovedaní tejto vety som si pred očami všetkých prehodila cez plece kus
látky (akože tógu).
Stratégia: vstup učiteľa do roly typu druhý muž (second in command, mid –
authority, Valenta, 1997, s. 234).
Podišla som bližšie k prítomným a oficiálne ich oslovila:
„Prichádzam k vám z poverenia nášho panovníka, kráľa Mínoa, ako jeho prvý
poradca privítať vás tu, vážení umelci, slávni stavitelia. Vidím, že ste sa tu zišli
v značnom počte, ale, žiaľ, úspešný môže byť len jeden a to ten, kto o svojich
vedomostiach a schopnostiach presvedčí ctihodných členov poroty.
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Prosím ctených členov výberovej komisie, aby sa odobrali do ústrania a v plnej
tajnosti pripravili otázky pre uchádzačov. (Ukazujem na zoskupených účastníkov, vediem ich k stolom, na ktorých ležia hárky papiera, encyklopédie,
učebnice, publikácie s problematikou starovekého Grécka). Vážení, máte na
to 20 minút. Na regulárnosť výberového konania dozriem sám.“
Hodnotenie procesu:
Účastníkov úloha intenzívne zmotivovala. Najčastejšie sa objavovali otázky:
„Z akého materiálu chcete stavať? Aký druh stĺpov použijete. Načrtnite nám
ich a pod.“
Ciele rozohrávky sú naplnené už tým, že žiaci aktívne pracujú s faktografickými poznatkami, že ich vyhľadávajú, prehodnocujú, selektujú, zhutňujú,
analyzujú a vytvárajú následnú syntézu a napokon štylizujú otázky, na ktorých sa potrebujú dohodnúť v skupine. Proces učenia sa žiakov tu prebieha
v kontexte. Žiaci sa tu učia riešením problémovej úlohy. Učiteľ má možnosť
pozorovať a identifikovať individuálny učebný štýl žiakov (bližšie pozri Turek, 2003).
Ak chceme žiakom sprostredkovať zážitok, požiadame každú skupinu, aby sa
dohodla, kto bude reprezentovať Daidala. Všetkých predstaviteľov Daidala
potom pošleme von z miestnosti, skupinky pracujú na otázkach, a keď sú
s prácou hotoví, vo všetkých skupinách simultánne (naraz, v jednom čase)
prebieha „riadny“ konkurz, pričom sú žiaci v rolách s vyšším statusom (členovia skúšobných komisií), čím trénujú selektívny (formálny) štýl vyjadrovania na verbálnej aj neverbálnej úrovni. Žiakov tým učíme „funkčne využívať
jazyk, s ohľadom na charakter štýlotvornej situácie, v súlade s cieľom a zámerom, ktorý svojím vyjadrením sledujeme“ (Findra, 1998, s. 24). Bernstein (In
Průcha, 2002, s. 126) rozlišuje dva „jazykové kódy“, dve štruktúrne odlišné
varianty určitého jazyka, a to kód rozvinutý a kód obmedzený. Úspešnosť žiakov je determinovaná schopnosťou prepínať jednotlivé kódy, a teda flexibilne
„reagovať na zmenu komunikačnej situácie“ (Findra, 1998, s. 25).
V závere tejto aktivity som predstúpila pred prítomných ešte stále v role kráľovho poradcu a oficiálne vyhlásila víťaza konkurzu – Daidala.
Vo fáze sebareflexie kladieme žiakom (Daidalom, ktorí neuspeli) otázky, aké
to je nebyť najlepší. Dáme im príležitosť ventilovať negatívne pocity a city,
vyrovnávať sa s neúspechom.
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2.2.6 Sláva Daidalovi!
Cieľ: Žiak dokáže prežiť, precítiť intenzívny zážitok a získať tým novú skúsenosť; vyjadrovať sa prostriedkami neverbálnej komunikácie; (tu integrujeme
do procesu zážitkového učenia sa učebné obsahy hudobnej výchovy, telesnej
výchovy, prípadne výtvarnej výchovy), tvoriť rečnícke prejavy a funkčne ich
predniesť.
Opis činnosti: Narácia učiteľa.
Kráľ Minós vystrojil na počesť staviteľa veľkú slávnosť. Zahrnul ho poctami
a darmi.
V tejto fáze práce sa môžeme so žiakmi pokúsiť o využitie rituálu. Môže to
byť len pohybový rituál alebo doplnený tancom, hudbou, chórom, rečníckymi vstupmi, nakreslenými symbolmi v závislosti od časových možností
a schopností učiteľa – jeho odborných kompetencií a neposlednom rade odvahy riadiť taký netradičný proces. Po uplynutí stanoveného časového limitu
skupinky žiakov (5-6-členné) prezentujú svoje produkty – rituály, pričom sa
striedajú v rolách hercov a divákov.
Fáza sebareflexie je zameraná, ako zvyčajne, na vyjadrenie pocitov, postrehov,
nápadov a podobne.
Brecht vo svojich teoretických reflexiách často zdôrazňoval, že v divadle je
potrebné rozvíjať dva druhy umenia – umenie herecké a umenie divácke. To
platí aj o tvorivej dramatike.
Metodická poznámka:
Túto vysoko zážitkovú rozohrávku (krok v štruktúre) ocenia najmä žiaci
s dominantnou hudobnou, pohybovou a priestorovou inteligenciou. Učiteľ
týmto činom umožní zažiť úspech (potlesk, ocenenie, obdiv spolužiakov) aj
žiakom, ktorí v tradičnej škole nebývajú úspešní.
2.2.7 Daidalos túži po vlasti
Cieľ: Žiak dokáže prejaviť empatiu, vlastenecké city, t. j. precítiť srdcom aj
rozumom, čo je to domov (pocit domova) prostredníctvom jeho absencie (aj
keď len sprostredkovane), štylizovať, cizelovať myšlienky v role Daidala.
Opis činnosti: Čítanie textu.
Sláva a pocty i dary nebudili v Daidalovi túžbu ostať na ostrove. Nepáčilo sa
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mu u krutého a panovačného kráľa. Túžil po vlasti. Denne chodieval večerami
so synom Ikarom na pobrežie a díval sa cez šíre more až na obzor, kde v súmraku splývala obloha s vodnou hladinou. Tam, kdesi v diaľke, ležala Daidalova
vlasť. Spočiatku dúfal, že sa na vlnách ukáže loď, ktorá ho odvezie domov. Nijaký koráb sa však neodvážil odviezť z ostrova niekoho, komu kráľ nedovolil
odplávať.
Inštrukcia učiteľa:
„Predstavte si, že ste Daidalom na ostrove Kréta. Túžite po vlasti, ale ste vlastne v prepychovom ostrovnom väzení. Keďže sa nemáte komu vyžalovať, píšete
si denník. Zaznamenajte doň svoje pocity počas niekoľkých dní. Máte na to 10
minút. Každý pracuje sám.“
Hodnotenie procesu:
Už počas individuálneho písania som si všímala písomné výpovede žiakov.
Zopár zaujímavých či originálnych zápiskov prečítajú buď dobrovoľníci, alebo žiaci, s ktorými sa individuálne dohodneme na základe našich priebežných diagnostických pozorovaní. V tejto fáze práce sa už zvyčajne podarí
dosiahnuť hlboký ponor do myšlienkového sveta hlavnej postavy, je to akési
ohmatávanie vnútorného sveta literárneho hrdinu.
2.2.8 Príprava na útek
Cieľ: Žiak dokáže riešiť problém, plánovať, argumentovať, prejaviť kritické
myslenie; kooperovať, robiť kompromisy, tolerovať názory druhých, hodnotiť
a sebahodnotiť.
Opis činnosti: Čítanie textu.
Slávny staviteľ závidel vtákom ich slobodu. Nepoznajú hranice a prekážky, preletia hory i more. Dňom i nocou myslel na vtáky a nemohol spať. Kreslil si ich
krídla, sledoval ich let a tajne pripravoval útek. Obstaral si perá rôznej veľkosti
a jednej noci, ukrytý pred ľudskými zrakmi, dal sa do práce. Ľanovou niťou
zväzoval k sebe perá od najkratšieho po najdlhšie. Spájal ich voskom a vosk
s perím máličko zahol. Daidalov výtvor tým dostal tvar perutí. Dvoje veľkých
krídel vyrobil pre seba a dvoje menších pre Ikara.
Narácia učiteľa:
Daidalos oboznámil Ikara so svojimi zámermi. Keď Ikaros súhlasil, sadli si
spoločne za stôl a začali starostlivo plánovať svoj útek. Vyrátali vzdialenosť
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Kréty od Atén a dĺžku letu, zvažovali poveternostné podmienky, čo si so sebou vziať na jedenie a pitie a podobne.
Čas: 30 minút.
1. krok: Žiaci pracujú v dvojiciach s atlasmi, kreslia vzdialenosť, trasu, robia
zoznamy vecí potrebných na cestu a podobne.
2. krok: Dvojice sa spájajú do štvoríc – vymieňajú si svoje poznatky.
3. krok: Štvorice prezentujú výsledky svojich snažení pred všetkými. Výsledky práce každá štvorica prezentuje na veľkom formáte papiera (zavesíme ich
vedľa seba).
4. krok: Celá trieda sa potrebuje dohodnúť na jednom strategickom pláne
postupu úteku z ostrova.
Metodická poznámka:
I. Turek (2003, s. 45) uvádza, že kritické myslenie prostredníctvom „neúplne
určenej úlohy“, akou je táto, je zamerané na vyriešenie nejakého problému,
pričom problém býva formulovaný v podobe otázky (otázok) alebo v podobe
úlohy – ako je to v našom prípade. Tu niektoré nevyhnutné údaje na riešenie
chýbajú a žiak ich musí identifikovať a doplniť.
2.2.9 Daidalova dilema
Cieľ: Žiak dokáže vyjadriť rečové zámery – poradiť niekomu, logicky zdôvodňovať svoju radu.
Opis činnosti: Narácia učiteľa.
Poslednú noc pred plánovaným odletom Daidala premohli pochybnosti. Čo
ak je riziko privysoké. Má vôbec právo ohroziť život svojho jediného syna?
Mám sa odhodlať? Nemám?
ALEJA
Inštrukcia učiteľa:
„Poprosím vás, aby ste sa postavili do dvoch radov tvárou oproti sebe tak, aby
medzi vami bola medzera – ulička aspoň 1 meter široká tak, aby ňou Daidalos mohol prejsť. Keď bude Daidalos pomaly prechádzať okolo vás, skúste mu
poradiť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Dbajte, prosím, aby sa
jednotlivé nápady neopakovali. Svoje odporúčanie Daidalovi aj logicky zdôvodnite. Kto by chcel vstúpiť do roly Daidala?“
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Metodická poznámka:
Je výhodné, ak sa učiteľ postaví na koniec aleje, pretože takto môže dať aktivite želaný smer v intenciách dejovej línie záverečnou replikou. V mojom
prípade to bola výzva: „Leť Daidalos, leť!“
2.2.10 Letíme!
Cieľ: Žiak dokáže relaxovať a meditovať, využívať imagináciu.
Opis činnosti: Čítanie textu.
Na druhý deň včasráno Daidalos prebudil Ikara. Najprv si sám pripäl krídla,
rozvíril peruťami vzduch a vzniesol sa do výšky. Učil Ikara používať krídla, ako
skúsené vtáky učia lietať mladé. Ikaros sa pokúšal lietať ako otec a radostne sa
smial, keď sa mu podarilo krúžiť nad vysokými stromami a strmými skalami.
Daidalos poučoval syna:
„Daj pozor, Ikaros, nelietaj veľmi vysoko. Slnko by ti roztopilo na krídlach vosk
a opálilo by ti perie. A nelietaj ani nízko, aby ti morské vlny nezmáčali krídla.
Oťaželi by ti a stiahli by ťa do hlbiny. Nelietaj ani vysoko, ani nízko, leť uprostred
ako ja a nestrácaj ma z očí.“
Daidalos pobozkal Ikara a otec a syn sa vzniesli.
Inštrukcia učiteľa:
„Zaujmite, prosím, relaxačnú polohu – ľahnite alebo sadnite si na koberec,
komu čo vyhovuje.“
„Zatvorte oči, zhlboka sa nadýchnite a uvoľnite sa. Predstavte si, že stojíte
na vrchole vysokého kopca. Z neho sa pred vaším zrakom roztvára úžasný
pohľad do údolia. Vidíte tam slnkom zaliatu, do zelene ponorenú krajinu, ba
dovidíte až k moru.
Horizontu dominuje modrá farba. Obloha sa zlieva s morom do jedného fascinujúceho celku. Po oblohe pláva zopár obláčikov, občas sa oblohou mihne
vtáča, ba aj celé kŕdle vtákov. Ich štebot a vzdialený šum mora prenikajú k vašim ušiam a nevýslovne im lahodia. Vy zhlboka vdychujete osviežujúci, vôňou
kvetín a trávy naplnený vzduch.
Cítite, že vaše telo je uvoľnené, ľahké ako vánok. Pomaly dvíhate ruky. Sú na
nich krídla. Vy sa odrážate od zeme a začínate sa vznášať k oblohe. Čím ste
vyššie, tým sú vaše pohyby uvoľnenejšie.
Letíte. Stúpate čoraz vyššie. Preciťujete všetkými zmyslami prúdenie vzduchu,
46

plnú vôňu leta, šum vody. Ste nad morom. Pod vami sa pokojne kolíšu vlny
mora a vy cítite jeho blahodarné účinky. Ako letíte vyššie, začínajú vás obklopovať oblaky. Letíte cez ne a zhlboka dýchate.
Vzduch je jemný a príjemný. Ocitáte sa nad oblakmi, ktoré teraz pod vami
tvoria husté biele periny.
Ste malou, nadšenou čiastočkou vesmíru. Let vás napĺňa neopakovateľnými
pocitmi. Cítite, že ústa, oči, celá tvár, ba celé vnútro sa vám usmieva.
Klesáte pomaly a uvoľnene pod oblaky. Vidíte opäť more a v ňom neveľký
ostrov. Zamierite k nemu.
Krúžite nad ním, zľahka dopadáte do mäkkého koberca trávy. Zhlboka, pokojne a šťastne vydýchnete a kocháte sa v bezpečnej kráse ostrova.
Metodická poznámka:
Vyzveme žiakov, aby otvorili oči a pozvoľna pokračujeme v sebareflexii týkajúcej sa schopnosti žiakov vizualizovať, ako aj ďalších pocitov.
2.2.11 Ikaros mŕtvy!
Cieľ: Žiak dokáže prežiť a precítiť silný emocionálny zážitok, katarzný moment, precítiť silu nonverbálnej komunikácie, vnímať ticho ako kontrapunkt
hovorenia.
Opis činnosti: Čítanie textu.
Ostrov Krétu už mali ďaleko za sebou, deň bol jasný a Daidalos, upokojený
zdareným letom, začal spomínať na vlasť. Ikaros s rozkošou mával ľahkými
krídlami v teplom vzduchu. Rád by sa bol vzniesol trochu vyššie, ale kým sa otec
obzeral, neopovažoval sa nepočúvať. Tentoraz zamyslený otec zabudol na Ikara
dozerať a Ikaros to využil.
Vznášal sa vyššie a vyššie a bol by sa od radosti nad tou výškou dal do spevu.
Priblížil sa k žiariacemu záprahu slnečného boha tak blízko, že mohol obdivovať jeho zlatý voz. A slnko sálalo a rozohrievalo na krídlach vosk. Veľké žlté
kvapky rozpusteného vosku kanuli do hĺbky, do mora. Voľné nite a perie, ktoré
už nič nedržalo pospolu, prepustili vzduch. Ikaros mávol ešte raz holými rukami a zrútil sa s výkrikom do morských hlbín. Voda mu umlčala ústa a iskriace
hrebene vĺn si podávali hrsť bieleho peria.
Daidalos začul výkrik, ihneď sa obrátil a volal na syna. Nik mu neodpovedal.
Obrovské vzdušné priestory okolo neho boli prázdne a more pod ním pusté.
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Daidalos sa zniesol až nad vlny, volal a hľadal. Našiel iba roztrúsené vlhké
perie.
Zdrvený otec sa pustil k blízkemu ostrovčeku, sňal si krídla a sadol na pobrežie.
Presedel v zármutku celý deň a večer, keď slnko končilo dennú púť, vynieslo
more na breh mŕtveho syna.
Po prečítaní tejto časti textu som v hlbokom tichu, ktoré sa rozhostilo
v miestnosti, podišla k postave na stene – Ikarovi, jedným prudkým pohybom ho strhla zo steny a zdrapy papiera pustila na zem. Zároveň som vyfúkla
do vzduchu biele pierko. Hrobové ticho a totálne ochromenie bolo jedinou
reakciou účastníkov. Nechala som asi desaťsekundový priestor na doznenie
zážitku, ktorý v tomto okamihu vygradoval do vrcholu.
V tom okamihu ticho vykrikovalo významy. Vznikol multiinterpretačný
priestor. Zdalo sa mi, že slová by mohli zmariť navodenú silu zážitku.
Má sa to dopovedať? Vysvetliť? Pretaviť do slov? Úprimne sa priznávam, že
neviem. Ak však učiteľ cíti, že áno, môže rozvinúť spontánnu reflexiu, počas
ktorej deti otvoria svoje citové dvierka a emocionálne poznanie sa podporí
racionálnym poznaním.
Zmysluplná by bola aj riadená diskusia na témy:
•• Právo človeka na slobodu
•• Čo je to sloboda?
•• Akú hodnotu má život?
•• Zločin a trest
•• Kto som a kam smerujem?
Treba tomu venovať pozornosť, veď na Slovensku je vraj každé 3 – 4 minúty
spáchaný jeden trestný čin.
Metodická poznámka:
Nebude neužitočné venovať dostatok času spontánnej diskusii (jemne a citlivo riadenej učiteľom) najmä teraz, keď sa „rozkolísal tradičný svet hodnôt, keď
sa menia hranice krajín, keď mnoho ľudí a národov hľadá svoju tvár a autentickú svojbytnosť v prúde pochybností sveta, ktorý sa spytuje: Kto som a kam
smerujem?“ (Zelina, 1995, s. 26).
Všetky ďalšie aktivity učiteľ môže, ale nemusí uskutočniť, napokon je to determinované mnohými faktormi, najmä časovými.
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Ponuka ďalších aktivít
1. Eticky ladený rozhovor o hodnote ľudského života. Ako sa Daidalos cítil?
Prečo sa to stalo? Ako dešifrovali strhnutie papiera v zástupnej funkcii
Ikara – de facto javiskovú metaforu a podobne.
2. Séria nehybných alebo živých obrazov (4-5-členné skupinky žiakov v dohodnutom časovom limite vytvárajú dejovú osnovu, ibaže nie písomne,
ale pohybom – pantomímou. V niekoľkých obrazoch alebo niekoľkosekundových rozohrávkach majú zachytiť uzlové body deja – teda kompozíciu.
Poznámka: Žiaci s pohybovou inteligenciou tu dostanú príležitosť zažiť
úspech.
3. Daidalos vytvoril súsošie a umiestnil ho na miesto skonu svojho syna.
(Žiaci pracujú vo štvoriciach. Dvaja sú sochármi, dvaja kôpkou nevidomej hliny. Sochári tvoria súsošie v dohodnutom časovom limite. Zorganizujeme sochársky plenér a obhliadku súsoší, ktorým sochári mali dať
aj názov. Spoločné zvažovanie a voľba najvhodnejšieho súsošia a miesta
jeho inštalovania.)
4. Kabát experta (Expertné skupiny historikov sa radia, čo je v báji pravdivé
a čo je mýtus. Po fáze selektovania experti vyjadrujú svoje postrehy, názory a podobne.)
V prípravnej fáze, ktorá vždy predchádza prezentáciu pred spolužiakmi
v role divákov, by sme mali umožniť žiakom získať vedomostné zázemie
a poskytnúť im informácie typu:
„Angličan Evans objavil na Kréte pozostatky obrovského chrámu kráľa Minoa (odporúčam čerpať z publikácie švajčiarskeho publicistu Ivara
Lissnera, 1972, s. 286-291, ako aj Daniš et al, 2003 – pozri zoznam bibliografických odkazov).
5. Tvorba leporela
6. Tvorba komiksu
7. Pretransformovať dej báje do podoby esemesky
8. Kreslenie mapy Daidalovho života (tvorba a využitie symbolov)
9. Daidalos po rokoch rozpráva priateľovi svoj životný príbeh
Cieľ: Transformovať rozprávanie „on“-formy na „ja“-formu (so staršími
žiakmi – ôsmakmi a žiakmi stredných škôl).
10. V psychologickej poradni. Celú triedu rozdelíme na dvojice. Žiaci sa
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11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

dohodnú, kto prevezme rolu Daidala, kto rolu psychológa. Všetky dvojice
naraz, simultánne improvizujú. Psychológ radí Daidalovi, ako prekonať
závisť, žiarlivosť k Taloóvi. Replaying – iné riešenie s výmenou rolí.
Usporiadať simulovanú vedeckú konferenciu historikov, archeológov, filozofov na tému grécka mytológia a podobne.
Žiaci v role inžinierov, architektov robia náčrt stavby labyrintu, konštruujú, modelujú z rôznych materiálov. Pri tejto úlohe budú mať šance uspieť
žiaci, u ktorých dominuje priestorová (vizuálna) inteligencia (pozri Turek,
2003, s. 28, 30).
Daidalos presviedča kapitána istej lode, aby ho vzal na palubu. Pôjde
o rolový dialóg simultánne pracujúcich dvojíc.
„Tlačová konferencia“
Je to technika modelujúca situáciu kladenia otázok a odpovedania podľa skutočných tlačových konferencií, ako ich deti môžu poznať z médií
(bližšie pozri Bekéniová, 2001, s. 65).
Učiteľ vyzve dobrovoľníkov na vstup do roly odborníkov na problematiku
starovekého Grécka, a to v dostatočnom časovom predstihu na získanie
vedomostného zázemia.
Žiaci odborníkom vykajú, oslovujú ich priezviskom a kladú im otázky
z danej problematiky. „Hlavným cieľom pravidelnej aplikácie hry je získať spôsobilosť osloviť dospelého a položiť mu správne formulovanú otázku. Hra je cvičením na oslovenie dospelého…, ale aj možnosťou netradične
preverovať a klasifikovať žiakove vedomosti“ (Daniš, Kratochvíl, Šnircová,
2003, s. 86). Táto v podstate hra na otázky má univerzálnu platnosť, dá sa
využiť pri každom historickom období.
Hra na pátračov
Žiakom určíme čas (týždeň, dva) na pátranie po „dedičstve gréckej kultúry“, teda po tom, čo sme po nich zdedili a prevzali (bližšie pozri Daniš
et al., 2003, s. 123). Umožníme žiakom všetok materiál, fotodokumentáciu, knižné publikácie vystaviť, nainštalovať v triede, esteticky ho dotvoriť
a triedu tak premeniť na malú galériu kultúrnych pamiatok.
Nakresliť, namaľovať alebo vymodelovať obludu Minotaura.
Napísať úvahu na tému: Nespôsobujem svojím konaním bolesť druhým?
Post skriptum k báji: Žiaci v role Daidala píšu pamäti.
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3

Štruktúrovaná dramatická hra Stop šikanovaniu!

Táto štruktúrovaná dramatická hra bola vytvorená na základe umeleckého
textu Jany Bodnárovej Psy, ale platformu na štruktúrovanie témy šikanovania môže poskytnúť aj iný umelecký text. Ďalšou možnosťou je začať tému
šikanovania asociačným reťazcom, mentálnou mapou alebo brainstormingom, prípadne rozprávaním zážitkov žiakov (vlastných, počutých, videných
v médiách ap.) v malých skupinkách a ich prezentovaním. Z nich sa voľbou
žiakov vyberie jeden príbeh a ten sa detailne skúma s cieľom pochopiť vzorce správania šikanujúcich a trénovania schopnosti konštruktívne riešiť svoju
problémovú situáciu v role šikanovaného, ak takáto situácia reálne nastane.
Ciele zo SJaL
Organizovať edukačný proces tak, aby bol žiak schopný:
- zhodnotiť zaujímavosť a presvedčivosť textu,
- pomenovať problém na základe informácií v texte,
- vedieť analyzovať dej a konanie postáv,
- vysvetliť príčiny konania postáv a posúdiť ich konanie,
- vyvodiť vlastnosti postáv príbehu z ich konania,
- vyjadriť vlastný názor na umelecky zobrazenú skutočnosť,
- vyvodiť posolstvo textu pre súčasnosť,
- navrhnúť možné riešenia problému, ktorý zobrazila autorka,
- skúmať ľudské city: túžbu po domove, smútok, bezmocnosť, strach, bolesť
a zaujať k nim postoj,
- dokázať na základe analýzy identifikovať správanie oboch hlavných postáv,
- posúdiť literárny príbeh vo vzťahu k súčasným javom vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi,
- vyskúšať si zvládnutie nastolenej situácie v rolových hrách prezentovaných v pripravených, ale aj nepripravených improvizovaných etudách,
prežiť príbeh a uvedomiť si náročnosť situácie človeka vydeleného z kolektívu a navrhovať riešenia,
- aktívne počúvať,
- formulovať rečové zámery: pýtať sa na niečo; požiadať o pomoc; vyjadriť
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vlastnú mienku, názor, postoj, zaujať stanovisko ap.,
- preukázať schopnosť využívať konštruktívne postupy na riešenie problémov a rozhodovanie v skupine, schopnosť kooperovať a kriticky myslieť.
Občianska výchova
Žiak dokáže:
- sformulovať svoj názor na to, ako rešpektovať ľudskú dôstojnosť,
- preukázať schopnosť chápať postoje, názory a hľadiská iných ľudí,
- prijať spoločenské normy správania (čo je a čo nie je prijateľné správanie),
- žiak pozná ľudské práva.
Etická výchova
Žiak je schopný vyjadriť vlastný názor na človeka, ktorý šikanuje, a v role tento názor aj adresovať.
Metodická poznámka
Žiada sa aj v rovine cieľov túto prácu vnímať ako otvorenú štruktúru s možnosťou integrovať do procesu zážitkového vyučovania a učenia sa aj učebné
obsahy ďalších predmetov. Z takéhoto rozhodnutia a zacielenia (focusing)
vyplynú ďalšie špecifické ciele vyučovacieho procesu, učiteľ ich však volí na
základe diagnostikovaných potrieb konkrétnej society žiakov (triedy) alebo
potrieb konkrétnych jedincov. Vhodná, ba v tomto prípade žiaduca je spolupráca so školským psychológom.
Pomôcky:
•• text Jany Bodnárovej Psy (In Poletíme za dúhou. 2005) (bod 3.2.1),
•• nálepky na mená (bod 3.1.1),
•• lístočky (nálepky) (bod 3.1.3),
•• veľké hárky papiera pre každú skupinu (bod 3.2.2),
•• fixky, farby (bod 3.2.3),
•• samolepiace lístky (bod 3.2.3),
•• hárky papiera, perá (bod 3.2.6),
•• kartičky s označením pozície expertov (bod 3.2.9),
•• internet s možnosťou vyhľadávania odborných textov k problematike
šikanovania.
Štruktúrovaná dramatická hra Stop šikanovaniu! bola overená v rôznoro52

dých skupinách učiteľov slovenského jazyka, učiteľov všetkých aprobácií
2. stupňa ZŠ, žiakov ZŠ.
Výber a radenie jednotlivých krokov (rozohrávok alebo sekvencií) bol vždy
iný v závislosti od časových možností, počtu účastníkov, miery ich „dramatických“ skúseností, stupňa kohézie sociálnej skupiny, prejaveného záujmu
ap.
Odporúčaný počet účastníkov je 14 – 24.
Primeraný čas: minimálne 5 hodín s prestávkami podľa potreby, bez rušivých
vplyvov.
Priestor: voľný priestor s kobercom na prácu v kruhu a stoly alebo lavice na
samostatnú prácu skupín.
Z množstva overených variantov ponúkam skrátenú verziu, uvádzam aj možné varianty, aby si učiteľ mal z čoho vyberať, ale najmä ako dôkaz o tom, aká
je tvorivá dramatika flexibilné médium v rukách citlivého, tvorivého a fundovaného učiteľa.
3.1 Iniciačná (prípravná fáza)
3.1.1 Poznaj sám seba
Cieľ: Žiaci sa dokážu charakterizovať, aktívne a dobrovoľne zapojiť do hry,
vzájomne sa počúvať.
Opis činnosti: Účastníci sedia v kruhu. Na viditeľnom mieste majú nalepený
lístok s vlastným menom a priezviskom. Ich úlohou je povedať želanú podobu svojho krstného mena a pridať k nemu vlastnosť, charakterovú črtu, ktorej
začiatočné písmeno je identické so začiatočným písmenom krstného mena,
napr. Ľubica ľútostivá, Eva energická ap. Hra môže pokračovať aj druhým
a tretím kolom, charakteristiky sa nabaľujú, ale každú hru je vhodné hrať len
do momentu, kým to hráčov zaujíma a cítiť ich zaujatie hrovou úlohou.
53

3.1.2 Nechcem sa chváliť, ale...
Cieľ: Žiak dokáže objaviť, zhodnotiť a oceniť svoje pozitívne vlastnosti a silné
stránky osobnosti.
Opis činnosti: Účastníci sedia v kruhu. Učiteľ začína aktivitu fixnou časťou
výpovede: „Nechcem sa chváliť, ale viem/dokážem...“ a pridá to, v čom je
skutočne dobrý. Môžu to byť zručnosti, znalosti, schopnosti ap. Tie sa musia
zakladať na pravde a vychádzať z presvedčenia. Úlohou žiakov je sformulovať
pravdivú výpoveď asertívnym spôsobom, t. j. primeranou intenzitou hlasu,
pevne (bez okúňania), udržiavať pritom očný kontakt s prítomnými ap.
Metodická poznámka:
Hra má významný diagnostický potenciál. Žiaci s negatívnym sebaobrazom
a nízkym sebavedomím buď nedokážu sformulovať úplnú výpoveď alebo
používajú slovné barličky, napr. Nechcem sa chváliť, ale myslím si (hovoria
o mne) ap. Učiteľ by ich mal taktne, ale pevne žiadať, aby sformulovali jasnú výpoveď, aj keby to mali viackrát opakovať. V prípade, že to dieťa ani po
opakovanom pokuse nie je schopné, netreba ho nútiť, ale je vhodné požiadať
o pomoc školského psychológa.
Reflexia: Pýtame sa žiakov, či im táto aktivita robila problémy, ako sa cítili ap.
3.1.3 Som to ja?
Cieľ: Žiak dokáže precítiť ohrozenie, emocionálny stav strachu a verbalizovať
ho.
Inštrukcia: „Postavte sa do kruhu čelom k jeho stredu a zatvorte oči. Teraz vás
obídem a pritlačím vám palec na chrbát tak, ako by som vám tam lepila papierik. Ten však nalepím iba jednému z vás. Na môj pokyn (tliesknutie) otvorte oči
a začnite chodiť po miestnosti. Snažte sa spoznať, či lístok nie je práve na vašom
chrbte. Táto časť aktivity prebieha v úplnom tichu, nesmiete si siahať na chrbát
ani pozerať do zrkadliacich predmetov. Osoba s lístkom na chrbte znamená pre
skupinu ohrozenie. Keď niekto pozná, že lístok má, zvolá: Som to ja?! a začne
ostatných naháňať. Ak niekoho chytí, vyraďuje ho z hry. Pred hrozbou chytajúceho sa môžete zachrániť tým, že sa objímete s iným členom skupiny. V objatí
môžete zotrvať len 5 sekúnd a nesmiete dvakrát za sebou objať toho istého človeka“ (Marušák, R., Králová, O., Rodriguezová, V., 2008, s. 114).
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Metodická poznámka:
Táto hra sa nikdy nepodarila na prvýkrát. Inštrukcia je zložitá, je tam príliš veľa informácií, preto je užitočné vyhlásiť skúšobné kolo a pri neúspechu
opätovne vysvetliť všetky detaily inštrukcie. Tiež je užitočné šušťať papierikmi pri každom hráčovi, pretože aj podľa sluchu sú žiaci schopní rozoznať, kto
je pre nich hrozba. Označený hráč zväčša vycíti zmenu správania ostatných.
Tí chodia vo väčšej vzdialenosti od neho. V prípade, že formulku zvolá žiak,
ktorý lístok nemá, je vedúcim vyradený z hry za šírenie poplašnej správy.
Reflexia: Zmenilo sa vaše správanie vo chvíli, keď ste zistili, kto má papierik?
Uvedomil si zmenu i ten, kto mal lístok? Ako si sa cítil? Ako ste sa cítili v stave ohrozenia, keď pomoc neprichádzala?
3.2 Produktívna (zážitková) fáza
3.2.1 Psy
Pomôcky: text Jany Bodnárovej Psy.
Opis činnosti: skupina si sadne do polkruhu, učiteľ číta skrátenú verziu umeleckého textu, prípadne rozdá žiakom namnožený text na samostatné čítanie.
V jednom aj druhom prípade majú žiaci celý čas texty k dispozícii. Po dočítaní textu učiteľ nechá v tichu čas na doznenie umeleckého dojmu.
Reflexia: Žiaci môžu spontánne hovoriť o svojich dojmoch z textu alebo sa
ich pýtame, čo ich zaujalo, či je podľa nich text napísaný presvedčivo, čo na
nich najviac zapôsobilo ap.
3.2.2 Dráma na papieri
Pomôcky: veľké hárky baliaceho papiera, ceruzy, fixky, farbičky.
Opis činnosti: Žiakov rozdelíme do malých skupín (4-6-členných). Každá
skupina dostane hárok papiera, fixky a možnosť nerušenej práce pri stole
(napr. 1 stôl zložený z dvoch lavíc v každom rohu miestnosti). Úlohou žiakov
je výtvarne stvárniť jedného z dvoch hlavných hrdinov, agresora alebo obeť
(žiaci sa buď dohodnú, alebo to určíme), vymyslieť mu meno a priezvisko
a po obvode zapísať vnútorné vlastnosti, teda charakteristiku postavy, môžu
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tam zapisovať aj okolnosti života svojej postavy. Technicky je to najjednoduchšie tak, že si dobrovoľník v každej skupine ľahne na papier a dvojica ceruzou nakreslí obrysy jeho postavy, ktorú dotvárajú.
Po dohodnutom časovom limite skupiny prezentujú výsledky svojej práce.
Výtvarne boli jednotliví hrdinovia (hrdina aj antihrdina) stvárnení veľmi pôsobivo. Hovorcovia skupiny vysvetľovali svoje zámery pri stvárnení postavy,
použitie symbolov, voľbu mena. Šikanujúcemu účastníci dávali mená ako:
Feron Krivák, Adolf Bosch, Ramon Surovec, René Škodný, šikanovanému,
teda obeti vymysleli mená ako: Július Dedinský, František Dobrotka, Samko
Sníček, Lukáš Slobodný. Ak sú jednotlivé „portréty“ veľmi zaujímavé, môžeme ich všetky zavesiť na stenu, ale efektívnejšie je demokratickou voľbou
vybrať iba jedného reprezentanta agresora a obete, sprístupniť ich na čelnej
stene a na tie sa zacieľuje pozornosť v ďalších aktivitách.
Metodická poznámka:
Počas práce skupín môže učiteľ diagnostikovať prácu jednotlivých členov
skupiny, písomne zaznamenávať alebo nahrávať komunikáciu na diktafón.
Účastníci sú úlohou stimulovaní detailne analyzovať text a na základe textu
vyvodzovať nielen explicitne uvedené skutočnosti, ale anticipovať aj implicitné fakty. Komunikácia členov skupín bola mimoriadne bohatá a plodná.
Zaznamenali sme množstvo interakcií s komunikačnými zámermi: potreba
informácie, potreba rady, upozornenie, prosba, tvrdenie, argumentovanie,
domnienka, námietka, vyjadrenie pochybnosti a skepsy, presviedčanie, oponovanie, súhlas a prejav uznania (napr.: To je dobrá myšlienka) či nesúhlas
(... ja by som to tam nedávala), súhlas so zdôvodnením (... no hej, lebo on...),
výzva na premýšľanie (napr. porozmýšľajme; ... ale prečo jeho napádajú?!),
výzva na verbálne precizovanie myšlienky (... ako by sme to vyjadrili?) atď.
Učiteľ na základne dôsledného skúmania kooperatívnej práce skupiny
prostredníctvom komunikácie môže uskutočniť akčný výskum.
3.2.3 Povedzte im, čo sa vám žiada
Pomôcky: samolepiace lístky.
Inštrukcia učiteľa: „Žiaci, teraz máte šancu vyjadriť svoj postoj k jednému
alebo obom hrdinom príbehu. Napíšte na lístoček, čo sa vám žiada, a prilepte
ho na voľné miesto.“
56

Opis činnosti: V krátkom čase boli všetky voľné plochy oblepené lístočkami.
Ku kladnému hrdinovi smerovali zväčša dievčatá a ich odkazy zneli: „Pozývam Ťa na oslavu svojich narodenín. Spolužiačka Zuzka“, „Porozprávaj sa
o svojich problémoch s niekým, komu dôveruješ“, „Ramona si nevšímaj!!!“,
„Odvahu!“, „Vydrž!“, ale aj „Cheer up, boy! Slnko svieti pre všetkých rovnako!“
Chlapci adresovali svoje odkazy zväčša agresorovi: „Pamätaj, že sa ti to môže
vrátiť“, „Si naozaj taký hustý?!?, ,,Po 7. hodine za telocvičňou“, ,,Torpédoborec, IX. B“, „Raz sa tvoje zlo obráti proti tebe...“
3.2.4 Horúca stolička
Pomôcky: jedna stolička uprostred kruhu.
Inštrukcia učiteľa: „Žiaci, teraz máte možnosť dozvedieť sa viac o ktorejkoľvek postave z nášho príbehu. Potrebujeme dobrovoľníka, ktorý si sadne na
túto stoličku v role niektorého hrdinu. Úlohou ostatných je pýtať sa na všetko,
čo vás zaujíma, máte možnosť odhaľovať skryté motívy správania agresora,
zistiť citlivé údaje z rodinného života odkrývaním osobných osudov kladného aj záporného hrdinu, prípadne ich príbuzných.“
Opis činnosti: Ak sa nenájde dobrovoľník, ktorý by si sadol na stoličku a stal
sa niektorým hrdinom príbehu, zvyčajne si sadám ja a vstupujem do roly
matky kladného hrdinu. To zväčša podporí odvahu žiakov a po počiatočných
rozpakoch žiaci získajú komunikačnú odvahu a prihlásia sa ako dobrovoľníci.
Metodická poznámka:
Odporúčam učiteľom, aby začali klásť otázky dobrovoľníkovi v role, pretože
žiaci, ak nemajú skúsenosť s podobným štýlom práce, jednak sa nevedia pýtať, jednak majú počiatočné zábrany. Učiteľ im tým činom poskytne komunikačný vzor, ktorý budú spontánne napodobňovať, ale môže zaktivizovať
žiakov natoľko, že budú klásť aj celkom neočakávané, originálne otázky.
3.2.5 Sled živých obrazov
Inštrukcia učiteľa: „Žiaci, teraz bude úlohou každej skupiny niekoľkými obrazmi zachytiť dej poviedky Psy. Ponúkam vám dve možnosti. Hlavné časti deja
máte možnosť predviesť ako sled po sebe idúcich obrazov (akoby fotografií,
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čiže nehybné kompozície z vašich tiel v priestore s náležitou mimikou) alebo
rozohrať každú dôležitú časť deja na 5 – 10 sekúnd metódou plnej hry, teda
konaním aj rečou, zastaviť obraz do štronza (znehybnieť ako sochy) a potom
pokračovať ďalšou rozohrávkou tak, aby vznikla dejová osnova celej poviedky
v obrazoch. Máte na to 15 minút. Potom začneme s prezentáciou.“
Opis činnosti: Každá skupinka si našla svoj priestor a začala veľmi intenzívna spolupráca, hľadanie optimálneho spôsobu a tvaru, na ktorom sa členovia
skupín dokázali dohodnúť. Prezentačná fáza bola emocionálne nesmierne pôsobivá, najmä časť, kde skupina chlapcov napadne svoju obeť a začne ju hrýzť.
Metodická poznámka:
Už pred prezentáciou je vhodné dohodnúť si určitý zvukový signál, znamenie,
ktorým obraz ožije aj zastane (do štronza, teda znehybnenia). Žiakov upozorníme, že keď sa začne prezentačná fáza, nemajú si už dokončovať svoje produkcie, ale venovať plnú pozornosť prezentujúcim hráčom, čím im vyjadrujú
uznanie a rešpekt. Táto rozohrávka a každá sekvencia, ktorá silne zasahuje
emócie prezentujúcich aj divákov, si vyžaduje fázu sebareflexie, počas ktorej
sa pýtame na pocity účinkujúcich aj divákov. Táto fáza má do určitej miery
katarzný účinok, účastníci ventilujú svoje emócie. Tým dostávajú šancu zbaviť
sa negatívnych emócií.
3.2.6 Píšeme listy, záznam do denníka
Pomôcky: hárky papiera, pero.
Inštrukcia učiteľa: „Žiaci, predstavte si, že ste podobný útok, teda prejav šikanovania, sami zažili. Mamku tým nechcete zaťažovať, sestra je príliš malá
a o otcovi nič neviete, dokonca ani nemáte jeho adresu. Učiteľke alebo riaditeľovi žalovať nechcete, pretože by ste si svoju už aj tak náročnú situáciu mohli
ešte zhoršiť. Túžite sa však niekomu vyžalovať, zmierniť svoje trápenie. Komu
by ste napísali? Alebo by ste sa zverili iba denníku? Vy všetci ste hrdinom našej
poviedky, vyberte si jednu možnosť a píšte. Máte na to 10 – 15 minút.
Opis činnosti: Žiaci písali zväčša priateľovi, ktorého mali v predošlom bydlisku na dedine, ale aj babke, dedkovi, bývalej pani učiteľke, niektorí písali
záznam do denníka. Po dokončení dostali žiaci možnosť prečítať svoj list alebo denníkový záznam, väčšina žiakov však bola v rozpakoch, preto sme ich
písomné výtvory zverejnili na vyhradenej stene v triede.
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Ukážka:
Ahoj Janko,
píšem Ti, lebo nemám telefón. Mama je stále v práci a ja sa musím starať
o Adelku. Aj keď veľa pracuje, nemôžeme si nič dovoliť. Dúfam, že aspoň cez
leto prídeme za starkou a potom sa stretneme. Chýbate mi. Peťo, Milan, Jožo
a starkine buchty. A čo môj pes? Dúfam, že s ním chodíš von, veď vieš, že
starkí nevládzu. Keby som ho tak mohol mať pri sebe. Aspoň by som sa cítil
bezpečnejšie. Vieš, Janko, v meste sa žije oveľa, oveľa ťažšie...
							Tvoj Samo
Metodická poznámka:
Z listov a denníkových záznamov bolo zjavné, že sa účastníkom podarilo dostať
do emocionálneho sveta postavy, že sa u nich rozvinula rolová empatizácia.
3.2.7 Aleja
Inštrukcia učiteľa: „Poprosím vás, žiaci, aby ste sa postavili do dvoch radov
tvárou oproti sebe tak, aby medzi vami bola medzera – ulička aspoň 1 meter
široká tak, aby ňou mohol prejsť náš kladný hrdina. Keď bude pomaly prechádzať okolo vás, skúste mu poradiť, čo by mohol alebo mal podľa vás urobiť,
aby sa už podobná situácia v jeho živote nezopakovala. Dbajte, prosím, aby
sa jednotlivé nápady neopakovali. Svoje odporúčanie aj logicky zdôvodnite,
vysvetlite, prípadne mu preukážte súcit, poskytnite mu útechu či náklonnosť.
Kto by chcel vstúpiť do roly šikanovaného?“
Metodická poznámka:
Učiteľ môže na aktivite participovať, v takom prípade je vhodné, ak sa postaví
na koniec aleje, pretože takto môže dať aktivite želaný smer, prípadne ponúknuť produktívne riešenie, ktoré žiaci nedokázali navrhnúť. Môže však zaujať
nestranný postoj a v priebehu aktivity len diagnostikovať jednotlivé responzie
žiakov s cieľom korigovať ich reakcie, ak to bude potrebné.
Fáza sebareflexie: Žiaci si sadnú do kruhu. Najprv sa pýtame dobrovoľníka
v role Samka (kladného hrdinu), ako sa počas aktivity cítil, potom dáme slovo
žiakom. Všetkým dáme možnosť vyjadriť sa, ak však niekto necíti potrebu
vyjadriť sa, môže odmietnuť. Vedieme tým žiakov k tomu, aby sa naučili korektne vyjadriť komunikačný zámer – zdvorilé odmietnutie.
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3.2.8 Experti, pomôžte!
Metóda: Vstup učiteľa do roly riaditeľa/-ky školy (nasadí si okuliare, správa sa
vážne a hovorí oficiálnym tónom hlasu).
Inštrukcia učiteľa: „Žiaci, zvolala som si vás, členov žiackeho parlamentu,
tentoraz mimoriadne a neplánovane preto, že sa v našej škole vyskytol závažný skutok (dramatická pauza) – šikanovanie jedného nášho žiaka skupinou
spolužiakov. Ak sa v budúcnosti budeme chcieť vyhnúť podobnému problému, ktorý sa, žiaľ, už aj škandalizoval prostredníctvom médií, čím uvrhol
našu školu do nepriaznivého svetla, bude potrebné učiniť viaceré preventívne
opatrenia. Oslovila som už pedagógov, rodičov aj členov verejnej samosprávy
a teraz vyzývam aj vás, vážení žiaci, aby ste svojimi návrhmi prispeli k riešeniu a prevencii tohto hanebného počínania v budúcnosti. Dávam vám čas
aj priestor a očakávam, že mi v priebehu niekoľkých dní dáte správu o tom,
kedy sa stretneme a prediskutujeme vaše návrhy.“
Metodická poznámka:
Učiteľka vystupuje z roly jednoduchým demaskovaním, napr. si zloží okuliare, ktoré slúžili ako zástupná časť kostýmu (pars pro toto), alebo len zmení
oficiálny tón reči, oficiálne telové gesto (posturiku) a vyzve štvorčlenné skupinky žiakov, aby pripravili návrhy. Vymedzí aj časový limit na problémovú
úlohu v kooperujúcich skupinách, čím stimuluje vyššie úrovne kognitívnych
procesov, hlavne hodnotiace myslenie (kritické myslenie), riešenie problému,
vedie žiakov k spolupráci, komunikácii ap.
Opis činnosti: Po dohodnutom časovom limite žiaci prezentujú svoje návrhy.
Učiteľ môže diagnostikovať aktivitu, spôsob riešenia problému, komunikáciu
v skupine ap., ale môže aj facilitovať, ponúknuť nejaké materiály, napr. aj cudzojazyčné, čím sa do zážitkového procesu integruje učebný obsah cudzieho
jazyka. Užitočná a pre žiakov primerane náročná je publikácia Being Bullied
(1988). V tejto fáze práce učiteľ pripraví podmienky tak, aby umožnil žiakom
vyhľadávať informácie o šikanovaní na internete, čo predstavuje prípravu na
ďalšiu sekvenciu.
Po uplynutí časového limitu skupiny žiakov prezentujú svoje návrhy a snažia
sa dohodnúť na najúčinnejších návrhoch, ktoré spracujú aj formálne.
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3.2.9 Televízna relácia Čo vás trápi
Metóda: Vstup žiakov do rolí expertov.
Pomôcky: kartičky s označením pozície expertov (psychológ, sociológ, riaditeľka školy, pediater, príslušník policajného zboru ap.).
Opis činnosti: Učiteľ usporiada priestor tak, že pripomína televízne štúdio
relácie (napr. Pod lampou). Stoličky uloží do polkruhu. Na jednotlivé stoličky
umiestni kartičky s rolovými pozíciami. Vyzve dobrovoľníkov na účinkovanie v jednotlivých pozíciách a moderátora relácie. Technicky zručných žiakov
učiteľ poverí funkciou kameramana a fotografa. Ostatní žiaci zaujmú pozíciu
obecenstva v televíznom štúdiu s možnosťou klásť expertom otázky. Keď je
všetko zabezpečené, túto sekvenciu začína učiteľ tým, že vstúpi do roly televízneho hlásateľa.
Učiteľ v role: „Vážení televízni diváci, dnes večer sa stretávame s odborníkmi
tentoraz na problematiku šikanovania. Reagujeme tým na vaše listy a požiadavky. Prajeme vám príjemné a ničím nerušené sledovanie.“
Metodická poznámka:
Moderátorka predstavuje odborníkov, ktorí v intenciách svojej statusovej pozície analyzujú problematiku, reflektujú, radia rodičom aj žiakom ap. Učiteľ
sa úplne môže vzdať svojej riadiacej pozície alebo si nechať „zadné dvierka“
a zaujať pozíciu režiséra relácie, aby mal možnosť zasiahnuť v prípade potreby.
3.2.10 Dokážem ti pomôcť
Metóda: Žiak v role učiteľa.
Opis činnosti: Žiaci v malých heterogénnych skupinách majú v určenom
časovom limite vypracovať manuál pod názvom Stop šikanovaniu! Môžu si
zvoliť ľubovoľnú formu, napr. zoznam pravidiel asertívneho správania, komiks, ilustrované rady odborníka ap.
Metodická poznámka:
Prezentácia tejto aktivity môže mať rôzne podoby. Od čítania pripraveného
materiálu až po tréning asertívnej reči tela, ktorú prezentujúca skupina uskutočňuje s ostatnými spolužiakmi.

61

Záverečná reflexia
Inštrukcia učiteľa: „Sadnite si do kruhu, zamyslite sa nad priebehom dnešného vyučovania a skúste si v hlave sformulovať odpoveď na otázku: Čo som
sa dnes naučil, dozvedel, pochopil? Keď si pre seba sformulujete odpoveď,
pozerajte sa na mňa, aby som videla, že môžeme začať. Poprosím každého
z vás, aby sa vyjadril.“
Opis činnosti: Žiaci po jednom vyjadrujú svoje postrehy. Ostatní počúvajú.
Metodická poznámka:
Žiaci sa učia formulovať nielen svoje myšlienky, ale aj pocity, postrehy, zážitky, učia sa hodnotiť svoju prácu a vzájomne sa hodnotiť. Učiteľ má možnosť
diagnostikovať postoje žiakov, nimi uznávané hodnoty, dozvedieť sa, čo považujú za dôležité, či sú to získané informácie, možnosť spolupracovať s niekým
v skupine ap.
Všetky ďalšie aktivity učiteľ môže, ale nemusí uskutočniť, napokon je to determinované mnohými faktormi, najmä časovými. V prípade, že učiteľ nebude
mať odvahu riešiť takú závažnú problematiku, akou šikanovanie nesporne je,
mal by osloviť školského psychológa, prípadne sa obrátiť so žiadosťou o pomoc na najbližšiu okresnú psychologickú poradňu. Pedagógom odporúčame
Výchovný program práce s potenciálnymi obeťami šikanovania (Madzgoňová,
2009).
Ponuka ďalších aktivít
1. Eticky ladený rozhovor o bolestiach šikanovania.
2. Dvojice tvoria sochy. Jeden je sochárom, druhý sochou typickej obete šikany s pasívnym postojom ap. Výmena rolí a tvorba sochy s asertívnym,
pevným postojom, priamym pohľadom atď.
3. Tvorba súsoší. Žiaci pracujú vo štvoriciach. Dvaja sú sochármi, dvaja
kôpkou hliny. Sochári tvoria súsošie v dohodnutom časovom limite. Zorganizujeme sochársky plenér a obhliadku súsoší, ktorým sochári mali dať
aj názov. Spoločné zvažovanie a voľba najvhodnejšieho súsošia s názvom
Stop šikanovaniu!
4. Tvorba leporela pre žiakov mladšieho školského veku s tematikou šikanovania.
5. Tvorba komiksu s tematikou šikanovania.
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6. Pretransformovať dej poviedky do podoby esemesky.
7. Kreslenie mapy života typickej obete šikany a agresora (tvorba a využitie
symbolov).
8. V psychologickej poradni. Celú triedu rozdelíme na dvojice. Žiaci sa
dohodnú, kto prevezme akú rolu, kto rolu psychológa a kto rolu obete.
Všetky dvojice naraz – simultánne improvizujú. Psychológ radí, ako možno čeliť šikane. Replaying – iné riešenie s výmenou rolí.
9. Napísať úvahu na tému: Nespôsobujem svojím konaním bolesť druhým?
10. Sen. Malé skupiny žiakov (štvor- až päťčlenné) improvizujú a prezentujú
sen šikanovaného Samka.
11. Konferencia literárnych teoretikov a kritikov. Žiaci si pripravia krátke referáty k dielu J. Bodnárovej Psy. Umožníme im pracovať nielen individuálne,
ale aj v dvojiciach alebo malých skupinách.
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Záver

Štruktúrovaná práca na základe umeleckej literatúry priniesla nesmierne silné zážitky mne aj účastníkom tvorivého procesu. V súlade s E. Machkovou
(2004b) možno len potvrdiť, že práca s vhodným literárnym prameňom je
nesmierne produktívna. Literatúra je založená na oveľa širšej životnej skúsenosti, než majú a vôbec kedy môžu získať učiteľ a jeho žiaci. V literatúre je
obsiahnutá skúsenosť a životná filozofia celého ľudstva, ponúka pohľad na
množstvo dejov a situácií, možnosť empatického vcítenia do spektra osôb, ich
charakterov a postojov, a to môže viesť aj k tolerantným postojom k ľuďom
a životným situáciám. Literatúra umožňuje sebapoznanie. Prostredníctvom
učiteľom podporovaného procesu rolovej empatizácie (vcítenia sa do myšlienkového sveta postavy) ponúka možnosť nazerať na vlastné konanie, prežívanie, postoje pod novým zorným uhlom, a to spôsobom, ktorý nezraňuje
sebaúctu. Tým práca s literatúrou podstatne obohacuje a rozvíja duchovnú
stránku človeka, dovoľuje mu poznávať (a v dôsledkoch aj chápať a tolerovať)
širokú škálu rozdielností a odlišností ľudí a ich situácií.
Literárny text v zhode s M. Germuškovou (1995, s. 6) považujem za médium,
prostredníctvom ktorého sa uvádzajú do komunikačných vzťahov všetky didaktické činitele: učiteľ, žiak, učivo, metódy, formy a prostriedky vyučovania.
„Od literárneho textu sa odvíja akákoľvek činnosť v školskej metakomunikácii.“
Vyžaduje však od učiteľa (vychovávateľa) značnú sumu odborných, pedagogických, psychologických, ľudských kompetencií a to predpokladá neustále
štúdium, hľadanie, experimentovanie, overovanie, sebareflektovanie, teda
neustálu prácu na budovaní svojho „kompetenčného profilu“ (porovnaj Kasáčová, Kosová, 2007, s. 4). V neposlednom rade takáto práca vyžaduje od
učiteľa sčítanosť, cit pre text, následne citlivú voľbu metód, ako aj cit pre potreby svojich žiakov. Až prítomnosť tohto trojcitu je predpokladom úspechu
riadenia zážitkového procesu prehlbujúceho poznanie žiakov.
Učiteľom – odvážnym začiatočníkom radím siahnuť po rozprávkach, mýtoch,
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hrdinskej epike, pretože ponúkajú univerzálne ľudské situácie, deje, medziľudské vzťahy, prežívané city. Keďže sa ich dej odohráva v dávnych dobách,
vzdialených krajinách, ponúkajú nadindividuálne modely života umožňujúce
odstup a pre dieťa a mladého človeka emocionálne bezpečie, ktoré je podmienkou citovej otvorenosti. Poviedky alebo krátke prozaické útvary so súčasnou tematikou umožňujú nastoľovať a riešiť problémy súčasných detí, skúmať
rôzne sociopatologické javy, aby im dieťa porozumelo a dokázalo im čeliť aj
vo svojom reálnom živote, pretože existuje šanca, že nadobudnuté zručnosti
dieťa dokáže uplatniť aj v živote. Tým by celé náročné inštitucionálne pôsobenie bolo v službách života.
Takto riadená výučba rozvíja emocionálne, kognitívne aj behaviorálne zručnosti, umožňuje lepšie sa orientovať v medziľudských vzťahoch, efektívnejšie
komunikovať, teda rozvíja emocionálnu inteligenciu žiakov a celé spektrum
kľúčových kompetencií.
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