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VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAM 

MODELOVÉ SITUACE OD A – Z 
Kurz zaměřený na přípravu, realizaci a vyhodnocení edukačních nebo pracovních 

procesů s využití inscenačních metod 

CÍLOVÁ 
SKUPINA 

Pro všechny pedagogické pracovníky a další vybrané odborníky, kteří v rámci svého odborného 
působení ve výchovně vzdělávacím nebo pracovním procesu používají a zařazují do výuky nebo 
do výcviku inscenační metody. 
Maximální počet účastníků je, vzhledem ke stanovené časové dotaci, 12. 

CÍL 

Účastníci kurzu jsou schopni porozumět profesním i osobním zátěžovým situacím, seznámí se 
s efektivními postupy v oblasti sebepoznávání a sebeevaluace, rozpoznají kvalitu vlastní i 
skupinové komunikace, procvičí si práci a vedení týmu a posílí jednání v interpersonální oblasti,  
Je schopen aplikovat nezbytné organizační i edukační zásady při využití metody modelových 
situací. 

FORMY A 
METODY 

Frontální výuka v kombinaci s praktickými cvičeními a samostatnou prací účastníků, diskuze 

OBSAH 
 

Vybrané pedagogické aspekty, prostředky didaktické techniky, zásady konstrukce scénáře, činnost 
figuranta, základy režijní práce, psychologické aspekty činnosti figuranta a práce s figurantem, 
praktická cvičení 

MATERIÁLNÍ 
PODMÍNKY 

Učebna vybavená standardně didaktickou a audiovizuální technikou, spotřební administrativní 
materiál   

ČASOVÁ 
DOTACE 

6 hod (vyučovací hodina 60 min, včetně přestávky) 

ZPŮSOB 
UKONČENÍ 

Aktivní účast, závěrečná diskuse, osvědčení o absolvování 
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OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 

MODELOVÉ SITUACE OD A – Z 
Kurz zaměřený na přípravu, realizaci a vyhodnocení edukačních nebo pracovních procesů  

s využití inscenačních metod 
 

I/A Vybrané pedagogické aspekty 
• Vyučovací metody a organizační formy, inscenační metody 
• Vstupní úroveň posluchačů 
• Zpětná vazba 
• Stanovení cílů, tvorba přípravy, zadání DÚ 
• Motivace 
• Evaluace, sebeevaluace 

 
I/B Prostředky didaktické techniky 

• přehled vybraných prostředků didaktické techniky 
• praktický nácvik využití prostředků didaktické techniky, včetně audiovizuálních prostředků 

 
I/C Zásady konstrukce scénáře 

• způsob konstrukce scénáře 
• tvorba interaktivního scénáře 
• náměty k tvorbě scénářů 

I/D Činnost figuranta 
• dispozice k hraní rolí 
• reakce na vzniklé situace 
• práce se zpětnou vazbou 

 
 
I/E Základy režijní práce 

• problematiky instruktáže 
• řízení situace  
• nezbytné organizační činnosti 
• zásady dělení časové dotace určené na realizaci modelových situací 

 
I/F Psychologické aspekty činnosti figuranta a práce s figurantem 

• rozdíl práce herce a figuranta 
• princip výběru, obsazení a instruktáže protagonisty – figuranta 
• úskalí vzájemné interakce 
• motivace k činnosti figuranta 
• význam poskytování i přijímání zpětné vazby 
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OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU  
 

MODELOVÉ SITUACE OD A – Z 
Kurz zaměřený na přípravu, realizaci a vyhodnocení edukačních nebo pracovních procesů  

s využití inscenačních metod 
 

PRAKTICKÁ CVI ČENÍ 
 
 
II/A  Osobní představení „casting“ 

• Praktická ukázka osobní prezentace přednášejícím 
• Význam osobní prezentace 
• Realizace osobní prezentace účastníky 

 
II/B   Nácvik výběru, obsazení a instruktáže figuranta 

• Praktická ukázka přiřazení postavy, losem vybranému účastníkovi 
• Metodický návod instruktáže k hodnověrnému ztvárnění konkrétní postavy 
• Realizace praktického cvičení 

 
II/C  Konstrukce scénáře na vylosované téma a zvolený cíl  

• Práce ve skupině 
• Metodický návod konstrukce scénáře 
• Realizace praktického cvičení 

 
II/D  Realizace modelové situace  

• Práce ve skupině 
• Metodický návod na realizaci modelové situace 
• Realizace praktického cvičení 

 


