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Záujmový krúžok – Dramatoterapia (DRAMATKO)                                                                         
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Trieda: I. / Ročníky: 1., 2., 3. / variant A  

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁUJMOVÉHO KRÚŽKU 
 

Dramatoterapia je: „špecifické aplikovanie divadelných štruktúr a dramatických procesov 

s cieleným terapeutickým zámerom.“ 

 

Vzdelávací zámer: 

Prostredníctvom umeleckej a liečebno-výchovnej metódy – dramatoterapie sa u žiakov 

s viacnásobným postihnutím podporí prežívanie emócií, získa sa vnútorná motivácia, podnieti sa 

k integrácií. Dramatoterapia sa bude realizovať v rámci individuálnej a skupinovej práce s využitím 

dramatickej štruktúry so špeciálnym cieľom - uchopiť a zmierniť sociálne a psychologické 

problémy, mentálne onemocnenia a postihnutia a stať sa nástrojom zjednodušeného symbolického 

vyjadrovania (cez verbálnu i nonverbálnu zložku komunikácie). Bude využívať prvky arteterapie, 

muzikoterapie, biblioterapie, poetoterapie a v neposlednom rade tanečnej a pohybovej terapie. 

 

Ciele dramatoterapie: 

V rámci dramatickej výchovy si môžu žiaci v škole:  

- zažiť množstvo skúseností, čo redukuje napätie z neznámeho, 

- vytvárať konštruktívne postoje pri riešení konflitkov, 

- rozvíjať empatiu, fantáziu a kreativitu, 

- odbúravať konkrétny komunikačný kanál (napr. tréningom očného kontatku), 

- integrovať osobnosť, rozvíjať sebadôveru, sebauvedomenie, 

- vytvárať pocit zodpovednosti a samostatnosti a nacvičovať sebaovládanie, 

- umožniť kontrolu nad svojim správaním. 

 

Cez dramatické hry, cvičenia a improvizácie sa zameriame: 

1. na dôkladné poznanie žiakov a nadviazanie kontaktov, 

2. rozvíjanie ich vnímania, komunikácie, sociálneho cítenia, rečových schopností, pohybu a rytmu, 

fantázie a tvorivosti, 

3. na vzťahy v skupine, 

4. na odbúranie strachu z vlastného prejavu a vyjadrenia, 

5. zároveň budeme vychádzať z postihnutia konkrétneho žiaka, jeho mentálnej úrovne, 

neočakávania okamžitých výsledkov a pri ďalšom rozvoji hry vychádzať z realcie žiaka. 

 

Techniky a prostriedky, ktoré sa budú na dramatoterapií využívať: 

1. neverbálne techniky alebo pantomimicko-pohybové metódy 

2. bábková a maňušková hra 

3. dramatizácia 

4. improvizácia 

5. dramatická hra 
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PLÁN REALIZÁCIE 

 

 1x do týždňa (každú stredu po 2 vyučovacie hodiny) 

 

 časová dotácia: 62 vyučovacích hodín ročne 

október – 4x november – 4x december – 3x január – 4x február – 4x 

marec – 3x apríl – 4x máj – 3x jún – 2x  

 

 na stretnutí dramatického záujmového krúžku budú žiaci oboznámení s cielom hodiny. Podľa 

aktuálneho stavu žiakov a tématiky sa zrealizuje predprípravná artikulačná, dychová, resp. 

hlasová rozcvička. Žiaci sa na dramatickom záujmovom krúžku budú zoznamovať s repertoárom 

básní, piesní a rečňovaniek, obsahovo budú dramatizovať detské rozprávky podľa potreby na 

vystúpenia alebo na prezentáciu svojich schopností a tanečnými choreografiami budú 

prezentovať svoje pohybové schopnosti. 

 možné akcie vystúpení na šk. rok 2018/2019 

- rodičovské združenia, 

- návšteva klientov Domova dôchodcov, 

- vianočná besiedka, 

- Medzinárodný deň učiteľov, 

- ukončenie školského roka. 

 

Pomôcky a finančné zabezpečenie: 

K dispozícií budú podľa možností zabezpečené divadelné scény, kostýmy, rekvizity a iné pomôcky 

nevyhnutné k realizácií dramatoterapie. Budú zakúpené aj z finančnej podpory schváleného projektu: 

„Veselé terapie“ cez Volkswagen Slovakia, ktorý bol schválený na šk. rok 2018/2019. 

 

 

 

V Liptovskom Jáne, dňa 03.09.2018 

 

 

 

 

 

Vypracovala:  .................................................... 

   Mgr. Lucia Šimáková 

        (triedna učiteľka   

                      koordinátor dramatoterapie) 
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PhDr. Ivana Dobáková 

       (vedúca výchovy, hlavný vychovávateľ skupiny 

                      zástupkyňa ŠMŠI L. Ján) 

 

 

 

     


