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Jak se naučit cizí jazyk pomocí 
dramatu?
� 10 pedagogických zásad glottodramatu

1. Respektování studentovy osobnosti
2. Učení jazyka je přirozeně interdisciplinární
3. ,‚učit se děláním‘‘ jako zdroj motivace
4. Glottodrama jako druh projektu
5. Celostní přístup – učit se komunikovat vyžaduje tělo i mysl
6. Upřednostňovaní interkulturní a sociální dimenze – od cizího 

jazyka k mateřskému
7. Upřednostňovaní sémantické roviny jazyka
8. Jazyk je prostředkem k dosažení cíle
9. Rozhodující je funkce paralingvistických elementů
10. Profesionální herec vs. sociální herec



Co k glottodramatu potřebujeme?

� 2 učitele – 1 učitel jazyka,1 učitel 
dramatu

� Třídu
� Zónu ,,jeviště‘‘
� Kameru
� Založený tzv. grammar corner – část 

ve třídě s výukovými materiály, 
slovníky



Průběh lekce 
glottodramatu



Warm up aktivity
� Aktivity na rozehřání
� Zrcadlo: dva žáci stojí naproti sobě, jeden dělá 

pohyby, který ten druhý musí ,,zrcadlit‘‘
� Slovo: žáci chodí v kruhu a říkají nahlas jedno 

delší slovo, učitel uprostřed kruhu jim říká, 
jakým způsobem mají slovo říct (nadšeně, 
vztekle…)

� Rytmus:  skupina stojí v kruhu, každý 
předvede pohyb doprovázený zvukem, žák po 
pravici pohyb zopakuje a přidá svůj další, další 
žák opakuje prvního, druhého a přidává 
další… až dojde na posledního



Input - zadání

� Každá lekce se otevírá nějakou prezentací –
může být krátké video, skript zahraný učiteli 

� Žáci se seznamují se scénkou

1. Pustíme video prvně bez zvuku –
soustředění se na scénku

2. Pustíme se slovy

3. Debata o skriptu – kdo, kde, kdy, co dělali..

4. Distribuce textu + první čtení



Performace - představení

� Žákům se rozdělí role, případně si je sami 
rozdělí nebo se rozdělí náhodně, hrou

� Každý si projde svou část

� Poté dojde k prvnímu představení na jevišti

� Toto představení učitel natáčí kamerou –
žáci mohou vidět sami sebe, dochází k lepší 
sebereflexi



Linguistic reflection

� V této fázi se vyučívá tzv. language corner
� Žáci studují text z jazykového hlediska
� Vysvětlují se objevené gramatické jevy, slovní 

zásoba
� Může se pracovat samostatně, či ve skupině
� Díky přístupu k výukovým materiálům a 

slovníkům jsou žáci povzbuzováni pracovat 
samostatně

� Využívá se také první nahrávka videa – žáci 
slyší svou výslovnost



Actor studio – herecká scéna

� Hodnocení a diskuze  z hlediska hraní, práce 
na zlepšování představení

� Čas na přehrání nahrávky a debatě o 
hereckých výkonech

� Aktivity na zlepšení hry
1. Zahrát scénu znova s házením si míče –

zlepšení časování vstupů
2. Hrát scénu od jiných částí, ne od začátku
3. Procvičovat scénu beze slov – více vnímat 

polohu a pohyb na jevišti



Back to performance – zpět ke hře

� Hraní tzv. na ostro

� Syntéza všeho naučeného

� Nahrává se na video kameru

� Jsou přítomni diváci



Struktura lekce

� Každá část lekce má individuální časovou 
dotaci, avšak musí respektovat základní 
filosofii ,,učení se děláním‘‘ – stimulace → 
hraní → reflexe

� Pro každou lekci je psán deník, kde se 
zapisuje průběh lekce

� Žáci dostávají také domácí práci



Zdroje

� V případě lepšího vhledu do metody jsou k 
dispozici tyto materiály, všechny v anglickém 
jazyce:

� http://www.novacultur.it/index.php?lang=en

� Carlo Nofri, Guide to Glottodrama Method

� Carlo Nofri et col., Glottodrama Resource Book

� Alan Maley, Drama Techniques

� Bohužel nemohu vložit naše vlastní vystoupení, 
jelikož to bylo odmítnuto jedním z účastníků 
kurzu!


