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Pred vami je zbornik, ki je nastal v sklopu Erasmus+ mednarodnega projekta Let’s
Communicate! Osrednji namen projekta je krepitev kompetenc mladih na področju
sporazumevanja v angleškem in mednarodnem znakovnem jeziku, posvetili pa
smo se tudi učenju učenja, razvijanju samoiniciativnosti in podjetnosti s pomočjo
gledališke pedagogike. Društvo ustvarjalcev Taka Tuka je gonilna sila projekta,
sodelujemo pa tudi s tujino, in sicer so naši partnerji Teatar Tirena s Hrvaške in
Moradokmai Theatre Community and Homeschool s Tajske.
Učinkovito sporazumevanje je ključnega pomena za dobre medosebne odnose,
jasno izražanje lastnih misli in čustev ter ustrezno reagiranje v kompleksnih
življenjskih situacijah. In vendar imamo z njim veliko težav. Obstaja več različnih
načinov za učinkovito sporazumevanje, govorni oz. verbalni je samo eden izmed
njih. Mnoge raziskave izpostavljajo pomen neverbalnih (mimika, kretnje ...) in
paraverbalnih (glasnost, premori …) znakov, ki niso nikjer tako zelo izpostavljeni
kot v gledališču. Nam gledališče lahko pomaga tudi pri komunikaciji v šoli, doma,
v vsakdanjem življenju? Gledališka pedagogika ponuja pritrdilni odgovor.
Gledališka pedagogika je področje na preseku gledališke umetnosti in pedagoške
znanosti, ki ponuja številne tehnike, metode in pristope, s katerimi lahko vključimo,
povežemo in opolnomočimo udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa od
vrtca do univerze. Delimo jo na tri vidike vključevanja gledaliških elementov v
vzgojno-izobraževalni proces: gledališko opismenjevanje, gledališko ustvarjanje in
učenje s pomočjo gledaliških pristopov. Vsi trije vidiki so v publikaciji predstavljeni
skozi intervjuje s strokovnjaki, ki se z gledališko pedagogiko ukvarjajo v sklopu
različnih kulturno-izobraževalnih inštitucij. V nadaljevanju pa predstavljamo tudi
praktične primere delavnic, kjer ob pomoči gledališke pedagogike razvijamo znanja
in spretnosti z različnih predmetnih področij.
Zbornik namenjamo vsem, ki pri svojem pedagoškem delu pogrešate bolj
ustvarjalne in motivacijsko učinkovite pristope, s katerimi boste nagovorili vse
učence. V duhu vključujočega učenja interaktivni pristopi gledališke pedagogike
delujejo povezovalno, a hkrati vsakemu posamezniku omogočajo njemu lasten
način izražanja. Torej Let’s communicate! Več o tem kako, pa poiščite v nadaljevanju
zbornika …
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Irina Lešnik
GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem

Gledališka pedagogika na preseku
gledališke umetnosti in pedagoške
znanosti
Irina Lešnik je bližnje srečanje z gledališčem doživela med študijem slovenistike, ko je začela pisati gledališke recenzije. »Takrat sem prvič zares opazila, kaj vse se skriva za končnim
izdelkom gledališke predstave,« se spominja. Gledališka umetnost jo je tako navdušila, da je
v Ljubljani vzporedno študirala še dramaturgijo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Ideje o povezavi pedagoškega področja z gledališkim so dobile večjo težo ob začetku
samostojnega raziskovanja v okviru Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Raziskovalka izpostavlja začetne težave pri nedoslednem prevajanju različnih strokovnih terminov
in med ključne cilje svojega raziskovalnega dela postavlja znanstveno utemeljitev področja
gledališke pedagogike v slovenskem izobraževalnem prostoru.
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Kako je torej ta delovna skupina opredelila
področje gledališke pedagogike?
Termin gledališka pedagogika zaobjema tri vidike
vključevanja gledaliških elementov v vzgojnoizobraževalni proces: gledališko opismenjevanje,
gledališko ustvarjanje in učenje s pomočjo
gledaliških pristopov. Prva dva vidika, gledališko
opismenjevanje in gledališko ustvarjanje, sta v
naših vrtcih in šolah že prisotna v večji meri, tretji
vidik, učenje s pomočjo gledaliških pristopov,
pa se v Sloveniji bolj uveljavlja šele v zadnjem
času. Zavedati pa se moramo, da se vsi trije vidiki
pogosto tudi prepletajo in dopolnjujejo med
sabo, saj izhajajo iz skupnega gledališkega jedra.

Gledališka pedagogika je za marsikoga v slovenskem izobraževalnem prostoru nejasen termin,
saj označuje mejno področje na preseku gledališke umetnosti in pedagoške znanosti. V zadnjih
letih se predvsem po zaslugi mnogih slovenskih
kulturnih in izobraževalnih institucij, ki povezujejo gledališče s pedagoškim procesom, poraja
potreba, da bi področje gledališke pedagogike
jasneje opredelili, definirali ključna izhodišča in
uporabljali enotno terminologijo. Pogosto se
namreč izvorno angleške termine zelo različno
prevaja, to pa ustvarja zmedo tako med znanstveno srenjo kot med učitelji praktiki.

Kaj je najznačilnejše za prvi vidik, gledališko
opismenjevanje?

Javni sklad za kulturne dejavnosti JSKD je oktobra
lani imenoval delovno skupino za uskladitev
terminologije na področju gledališke pedagogike, sestavljajo pa jo predstavniki Pedagoške
fakultete Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, Zavoda za šolstvo
RS, Društva za razvoj gledališča v izobraževanju,
Slovenskega gledališkega inštituta in Društva
ustvarjalcev Taka Tuka. Delovna skupina je odprta
tudi za morebitne nove člane, tako teoretike kot
praktike.

Gledališko opismenjevanje je del širše kulturnoumetnostne vzgoje, h kateri lahko šolsko okolje
pomembno prispeva. Na gledališkem področju
se to kaže v organizaciji ogleda kakovostnih
gledaliških predstav, ki mora potekati čim bolj
celostno. To pomeni, da se priprava na ogled
začne že v učilnici, z načrtovanimi dejavnostmi,
ki otrokom približajo dramske like, motive,
teme … Tako bodo otroci med predstavo lažje
razbirali posamične gledališke znake na odru
in njihovo doživljanje dramskega dogajanja bo
celovitejše. Po ogledu predstave naj bi učitelj
otrokom dal možnost izražanja lastnih doživetij
na mnoge ustvarjalne načine in tako še poglobil
njihovo umetniško doživetje. Cilj gledališkega
opismenjevanja je izobraziti avtonomne gledalce, ki bodo tudi po zaključenem obveznem
šolanju radi zahajali v gledališče, saj bodo brez
težav razumeli »jezik gledališča«, skratka, bodo
gledališko opismenjeni.
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Zakaj se je nedavno osnovala delovna
skupina za uskladitev terminologije na
področju gledališke pedagogike in kdo jo
sestavlja?

Kaj pa tretji vidik gledališke pedagogike, v
slovenskem izobraževalnem sistemu sicer
slabše poznano učenje s pomočjo gledaliških
pristopov?

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA

Kako se v pedagoški proces navadno vključuje
drugi vidik, gledališko ustvarjanje, ki ima pri
nas že bogato tradicijo?
Ustvarjanje gledališča z otroki v šolskem okolju
je pri nas res že stalnica, vendar pa gledališka
umetnost v nasprotju z likovno ali glasbeno ne
zaseda mesta v obveznem predmetniku osnovne
šole. Ta oblika dejavnosti poteka večinoma v
okviru gledaliških krožkov in izbirnega predmeta
gledališki klub. Ponavadi ima gledališko
ustvarjanje v šoli za izhodišče vnaprej izbrano
besedilo, lahko pa besedilo nastaja tudi med
samim ustvarjalnim procesom ali pa celo povsem
izostane, saj premore gledališče še veliko drugih
izraznih sredstev. Pogrešamo še več tovrstnih
izvirnih pristopov, pri katerih je enak poudarek
tako na samem procesu nastajanja predstave
kot na končnem produktu – predstavi. Predstava,
ki jo učitelj skupaj z učenci postopno gradi in
nazadnje postavi na (šolski) oder, za otroke
nedvomno predstavlja edinstveno izkušnjo
javnega nastopanja. Učitelji izpostavljajo težave
pri časovnih omejitvah, saj tovrstne ustvarjalne
oblike dela zahtevajo svoj čas. Praktično
neizvedljivo je od učitelja pričakovati procesen
način dela, če ima zgolj mesec dni časa, da na
oder postavi produkt …

Pri gledališkem opismenjevanju in ustvarjanju
gledališka umetnost predstavlja tako izhodišče
kot cilj pedagoškega udejstvovanja, pri učenju
s pomočjo gledaliških pristopov pa so cilji
zastavljeni širše. Gledališče namreč ponuja
interaktivne učne pristope za doseganje vzgojnoizobraževalnih ciljev z različnih predmetnih
področij. Učenje s pomočjo gledaliških pristopov
lahko olajša obravnavo, poglabljanje in utrjevanje
snovi pri vseh predmetih, od umetniških in
družboslovnih do naravoslovnih. V tem smislu
se gledališče vključuje neposredno v pouk in
ne predvideva dodatnih ur. Od učitelja, ki se s
tovrstnimi pristopi srečuje prvič, pa jasno zahteva
nekaj dodatne priprave.
V kolikšni meri in na kakšne načine je učenje
s pomočjo gledaliških pristopov že prisotno v
slovenskih šolah?
Metode in tehnike gledališke pedagogike v
slovenskem izobraževalnem prostoru niso
popolna novost, vendar pa so največkrat
omejene na uvodno fazo šolske ure, namenjeno
ogrevanju in motiviranju, le redko pa jim pripade
osrednje mesto pri obravnavi nove učne snovi.
Pogosto jih uporabljajo pri pouku tujih jezikov,
kjer poskušajo učitelji v skladu s sodobnimi
načeli poučevanja komunikacijskega pouka
ustvariti fiktivne dialoške situacije s pomočjo
ene od osrednjih metod gledališke pedagogike
– metodo igre vlog. Pri pouku slovenskega
jezika, ki je v našem šolskem sistemu še vedno
z gledališčem najtesneje povezan predmet,
je v učnem načrtu (Slovenščina, 2018) za
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Kaj so vzroki za tako stanje in ali predvidevate
spremembe?
Tako stanje je odraz zelo postopnega priznavanja
tretjega vidika gledališke pedagogike v pedagoški
znanstveni srenji. To se med drugim tudi že kaže
v študijskih programih pedagoških fakultet.
Na splošno se študenti razrednega pouka z
gledališčem večinoma seznanijo prek izbirnih
predmetov, le predmetnik Pedagoške fakultete
Univerze v Ljubljani pa predvideva tudi obvezni
predmet Ustvarjalni gib in lutka pri pouku.
Vseeno je gledališče v primerjavi z likovno in
glasbeno umetnostjo tudi v tem primeru precej

zapostavljeno. Tako se lahko zainteresirani
študentje, učitelji in pedagoški delavci z
različnimi gledališkimi učnimi pristopi seznanijo
predvsem skozi neformalna izobraževanja.
S terminološkim konsenzom, ki se obeta v
kratkem, bodo področju postavljeni strokovni
temelji in možnost za nadaljnje raziskave. Do
večjih sprememb pa bi lahko prišlo šele ob
prenovitvi programov pedagoških fakultet in
posledično na področju gledališke pedagogike
bolj avtonomnega učiteljskega kadra.
Kako je pravzaprav strukturiran tretji
vidik gledališke pedagogike, ki uporablja
gledališče kot sredstvo za doseganje
vzgojno-izobraževalnih ciljev?
Celostni
gledališki
pristopi,
namenjeni
poučevanju, ki so v slovenskem prostoru
precejšnja novost, predstavljajo specifično
kombinacijo različnih metod in tehnik gledališke
pedagogike, zajetih v dramsko strukturo. V
skladu z angleško terminologijo ločimo dva
pristopa gledališke pedagogike: gledališče v
izobraževanju (Theatre in Education, tudi TiE)
in dramo v izobraževanju (Drama in Education,
tudi DiE). Pri obeh je v ospredju zvrst procesne
drame, ki ne nastaja zaradi občinstva, ampak v
njej aktivno sodelujejo vsi prisotni. Glavna razlika
med pristopoma je po navadi v samih izvajalcih –
gledališče v izobraževanju izvajajo za to posebej
usposobljeni gledališki ansambli, dramo v
izobraževanju pa načrtuje in izvede učitelj skupaj
z učenci. Ni pa potrebno, da se učitelji takoj
lotijo celotnih »dramskih komadov«, ampak
lahko v določen del ure vnašajo zgolj posamične
metode (igra vlog, učitelj v vlogi, improvizacija,
prezentacija …) ali še bolj konkretno zastavljene
tehnike (vroči stol, žive slike, počasni posnetek
…).
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vsako vzgojno-izobraževalno obdobje posebej
predviden razdelek Gledališče, radijska igra in
film (v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju
je dodana še risanka), v katerem so med drugimi
izpostavljeni tudi izobraževalni cilji s področja
gledaliških dejavnosti. Metoda igre vlog, ki
je obvezen del katerekoli, tudi bolj procesno
usmerjene gledališke dejavnosti, je omenjena
zgolj v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju,
sicer pa učni načrt usmerja h gledališki produkciji
in recepciji (prvi in drugi vidik pri opredelitvi
gledališke pedagogike).

Kaj pa bi sporočili tistim učiteljem, ki bi
vendar poskusili z dramo v izobraževanju?
Kje so ključni poudarki?

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA

Dorothy Heathcote, angleška pionirka gledališke
pedagogike, je dramo v izobraževanju definirala
kot »karkoli, kar vključuje učence v aktivni igri
vlog, kjer predstavljajo njihovi odnosi, ne pa
liki sami po sebi, bistveni element, dogajanje
pa izvira iz sedanjega trenutka, ni vnaprej
pripravljeno ter se prilagaja zakonom dramskega
medija«. Dramo v izobraževanju torej sproti in
v veliki meri spontano ustvarjajo vsi sodelujoči
brez namena, da bi ustvarili zaključen produkt
oziroma predstavo za zunanje občinstvo. Brez
predstavitve za zunanje občinstvo je toliko večji
poudarek na notranjem občinstvu: še vedno (se)
igramo, vendar izključno zase oziroma za vse
sodelujoče. V skladu s tem stopajo v ospredje
vzgojno-izobraževalni cilji, ne govorimo več le
o posebni dramski obliki, ampak o celostnem
učnem pristopu, s pomočjo katerega lahko
na čim bolj interaktiven način obravnavamo
poljubne teme iz učnega načrta.

Koliko gre pri tem za spontano in koliko za
vnaprej načrtovano, »zrežirano« dogajanje?
Za učence poteka dramsko dogajanje na videz
spontano, učitelj pa vnaprej načrtuje cilje, ki
jih želi doseči s takšnim pristopom. To spet
ne pomeni, da je celotno dogajanje že vnaprej
jasno začrtano – sodelujoči učenci morajo imeti
določeno avtonomijo pri sprejemanju odločitev,
saj bodo le tako celostno vpleteni v dramsko
dogajanje. Učitelj lahko vnaprej predvidi tudi
specifične dejavnosti, pri katerih uporablja tehnike in metode gledališke pedagogike, od odziva
učencev je odvisno, ali vse uporabi, koliko časa
katera poteka ... Lahko na primer v uvodu uporabi
tehniko manjkajoči del ter vzpostavi širši dramski
kontekst, nato uporabi o(b)ris osebe, da opredeli
ključne dramske like, potem pa prevzame vlogo
izbranega lika in sede na vroči stol, da ga učenci
sprašujejo in pridobivajo (od njega oz. njegove
vloge) dodatne informacije. Glede poteka drame
v izobraževanju ni strogih pravil, pomembno pa
je smiselno stopnjevanje dramske napetosti,
ki ga omogoča učinkovito zastavljena dramska
struktura. Večina učiteljev med svojim študijem
tega znanja ne dobi, zato se mnoge kulturne
institucije (Društvo ustvarjalcev Taka Tuka, JSKD)
trudijo, da bi jim ga posredovale z organiziranjem
dodatnih izobraževanj.
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Večkrat ste poudarili, da je mogoče s pomočjo gledaliških pristopov dosegati vzgojnoizobraževalne cilje iz različnih predmetnih področij. Pa ima tovrsten način poučevanja še
kakšno dodano vrednost?

Gledališka pedagogika: trije vidiki vključevanja gledaliških elementov v vzgojno-izobraževalni proces

Gledališko
opismenjevanje

Gledališko ustvarjanje

Učenje s pomočjo
gledaliških pristopov

Kulturno-umetnostna
vzgoja

Oblikovanje gledališkega
dogodka

Učni pristopi, metode
in tehnike

Vzgoja gledalca

Javno nastopanje

Drama v izobraževanju,
Gledališče v izobraževanju

»učenje o gledališču«

»učenje gledališča«

»učenje z gledališčem«
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Sodobni učenec naj bi bil v pouk vključen kot »dinamična celota med seboj prepletenih elementov, pri
čemer sprememba v enem pomeni možnost za spremembe v drugih« pravijo avtorice nedavno izdane
monografije Izkustveno učenje Barica Marentič Požarnik, Marjeta Šarić in Barbara Šteh. Učinkovito
zastavljene učne dejavnosti bi torej težko razdelili na tiste, ki vključujejo »glavo, srce ali roke« in
na tiste, ki vključujejo »razum ali čustva«. Učni pristopi, metode in tehnike gledališke pedagogike
so zasnovani celostno, tako da učenci o različnih pojmih, pojavih in zakonitostih ne le poslušajo in
govorijo, ampak jih dobesedno utelesijo in izrazijo z mnogimi različnimi gledališkimi, tako verbalnimi
kot neverbalnimi izraznimi sredstvi. Na tak način usvojeno snov lažje ponotranjijo, vzpostavijo do nje
določen čustveni odnos in pridobljena spoznanja shranijo v dolgoročni spomin.

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – GLEDALIŠKO OPISMENJEVANJE

»Nekateri od
predstave odnesejo
nekaj čustvenega, drugi
pa v njej prepoznajo
pomembno družbeno
sporočilo.«
Sandra

Sandra Jenko
Slovenski gledališki inštitut

Vzgoja aktivnih in kritičnih gledalcev
Slovenski gledališki inštitut skrbi za povezovanje vseh profesionalnih gledaliških ustanov in
ustvarjalcev, skozi pedagoške programe in strokovna izobraževanja, namenjena tako otrokom in
mladim kot odraslim, pa spodbuja tudi razvoj kulturno-umetnostne vzgoje. »Prizadevamo si, da
bi prihodnje generacije gledaliških obiskovalcev vzgojili v aktivne in kritične gledalce,« pravi Sandra
Jenko, ki v Slovenskem gledališkem inštitutu vodi muzejski pedagoški in izobraževalni program.
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Kako skuša Slovenski gledališki inštitut
mladim približati svet gledališča?

Težko ocenjujem, kako se izboljšuje, vem
pa, da se pri učiteljih izboljšuje zavedanje o
pomembnosti gledališke kulture, zato lahko
upamo, da se tudi pri mladih, na katere se
prenaša to znanje. Zagotovo se učitelji veliko
bolj zavedajo pomena kakovostne kulturnoumetnostne vzgoje, zlasti pa pomena gledališke
vzgoje in uporabe gledališke pedagogike, tako
pri pouku kot pri pripravi gledaliških projektov
in predstav v krožkih in klubih. Nekateri sicer
še vedno postopajo po klasičnih postopkih,
veliko pa jih že daje prednost temu, da najprej
zrastejo kot skupina, da po načelih gledališke
pedagogike vzpostavijo skupinsko dinamiko, v
kateri se gledališko opismenjujejo in spoznavajo
različna izrazna sredstva, gledališke poklice,
uprizoritvene procese, gledališče nekoč in danes
ter različne oblike in žanre gledališča.
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Dobro gledališko umetnost lahko mladi spoznajo
le, če imajo možnosti za ogled kakovostnih
predstav. V kritične gledalce se lahko razvijejo
le, če imajo možnost spoznavanja gledališkega
jezika, gledališkega opismenjejevanja in če
so usposobljeni za ogled tudi abstraktnejših
in zahtevnejših predstav. Slovenski gledališki
inštitut vidi svojo vlogo predvsem v gledališkem
opismenjevanju, tako za ogled kakovostnih
predstav kot za branje dramatike pa tudi
na področju kulturne dediščine. V muzeju
posredujemo mladim in odraslim obiskovalcem
znanje o zgodovini gledališča, za učitelje izvajamo
izobraževanja o gledališkem opismenjevanju, da
lahko ti predajajo pridobljeno znanje mladim in
jih ustrezno pripravijo na ogled predstave.

V kolikšni meri se v zadnjih letih gledališka
kultura med mladimi (osnovnošolci in
srednješolci) spreminja oziroma izboljšuje?
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Se tudi profesionalna gledališča bolj zanimajo
za razvoj mladega občinstva?
Da, v profesionalnih gledališčih na Slovenskem
se kaže trend srečevanja gledaliških ustvarjalcev
in mladih gledalcev v okviru spremljevalnih
programov. Klub Najst v SNG Drami ima na
primer v okviru svojega abonmaja redna srečanja
z mladimi gledalci, v okviru gledališča SNG
Nova Gorica deluje Amaterski mladinski oder,
mladinska gledališka skupina deluje tudi v
Lutkovnem gledališču Ljubljana. Tako lahko mladi
spoznavajo gledališko umetnost in so gledališko
dejavni v profesionalnem okolju s profesionalnimi
ustvarjalci. Ostala gledališča izvajajo druge
oblike srečanj, na primer delavnice, namenjene
širši javnosti, raste pa tudi ponudba vodenih
ogledov. Odziv je velik, mladi cenijo možnosti
za spoznavanje profesionalnega gledališča,
za aktivni stik s profesionalnimi ustvarjalci
in skupno raziskovanje gledališke umetnosti.
Tudi med nevladnimi organizacijami je veliko
gledališč in kulturnih ustanov aktivnih na
področju gledališkega ustvarjanja in raziskovanja z mladimi. Gledališče Glej, KUD Ljud,
Gledališče Ane Monro, Društvo Impro in KUD
Moment se na primer prav tako posvečajo gle-

dališki pismenosti ter ustvarjanju za mlade in
z mladimi, na primer na področju avtorskega
gledališča in raziskovanja lastnega izraza.
Pomembna pa je tudi vloga staršev, da prepoznajo kako pomembno je, da peljejo otroka
v gledališče. Lepo je, če se z njim pred obiskom
gledališča pogovarjajo o tem, kaj si bodo ogledali
in kaj pomeni gledališče, da ga ne le “oddajo”
ob vhodu v gledališče in se vrnejo po koncu
predstave.
Vendar pa je za starše znanje o gledališki
pedagogiki zagotovo težje dostopno?
Starši res težje posegajo po različnih metodah
gledališke pedagogike, težje se tudi udeležijo
delavnic, ki ponujajo ta znanja, saj so večinoma
namenjene učiteljem. Mogoče bodo imela
gledališča v prihodnosti tudi takšne delavnice
in dejavnosti za starše in otroke ter jim bodo
pred predstavo in po njej ponudila še kakšne
dejavnosti. Nekatera gledališča že imajo nekaj
podobnega, žal pa – tudi v našem muzeju je
tako – starši velikokrat otroka zgolj pripeljejo
in odidejo, četudi poudarjamo, da so te vsebine
in dejavnosti namenjene družinam, torej tudi
staršem. Verjamem, da je glede tega pred nami
še precej dela.
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Kaj je mogoče s tem doseči?

Celovit obisk gledališča se v okviru šole začne z
izborom ustrezne predstave. Pomembno je, da
se zavedamo, katero skupino učencev peljemo,
pri tem pa ni vselej odločilna starostna skupina
otrok: predstava, primerna za devetletne otroke,
na primer ni nujno neprimerna tudi za leto mlajše
otroke in obratno. Učitelj mora dobro oceniti,
kakšno skupino pelje na predstavo, kako daleč
so v razvoju in koliko izkušenj že imajo. Otroke,
ki se prvič srečujejo z gledališčem, je dobro
peljati na predstavo, ki ni preveč abstraktna, da
jim bo gledališče predstavila na njim prijeten
in razumljiv način. Učitelj oziroma vzgojitelj
naj si to predstavo ogleda že prej ali pa naj se o
njej predhodno ustrezno pouči iz gledališkega
gradiva. Le vnaprej pripravljen učitelj lahko na
ogled predstave pripravi tudi učence in dijake. Pri
pripravi pa ne obravnava le vsebine predstave in
se ne pogovarja le o bontonu, ampak to preseže z
raznolikimi dejavnostmi gledališke pedagogike, ki
spodbujajo pozornost, način gledanja, predvsem
pa svobodo razumevanja gledaliških izraznih
sredstev in interpretacije.

Otroci tako razumejo, da so kot gledalci aktivni
del predstave, ne pa le pasivni opazovalci.
Razumejo, da morajo s svojo domišljijo marsikaj
dopolnjevati, da s tem, kako razumejo videno,
šele rišejo resnično podobo predstave. Spoznajo
tudi, da nimajo vsi enake podobe o predstavi in
da ima vsak učenec svobodo, da nekatere stvari
vidi drugače od drugih. Ta občutek svobode jim
mora dati učitelj pred obiskom, po obisku se
bodo zato lahko učenci svobodno pogovarjali in
odprto izražali različna mnenja in stališča. Prav
to je namen refleksije. Gledališko doživetje je
mogoče dopolniti s pogovorom z ustvarjalci, z
vodenim ogledom zaodrja ali z delavnico. Menim
pa, da ni dobro, če učence preveč obremenjujemo
z nalogami. Če jih posedemo v dvorano z
navodili, na kaj morajo biti pozorni in na kaj
morajo paziti, se bodo mogoče preveč posvetili
razmišljanju in ne bodo toliko uživali. Te teme je
bolje obravnavati pri pripravi, saj bodo potem pri
predstavi podzavestno pozorni nanje. Če se boste
pri pripravi na primer ukvarjali s scenografijo,
boste po predstavi od učencev veliko slišali o
scenografiji, če se boste posvetili kostumografiji,
se boste tudi pri refleksiji vrnili tja ...
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Kako naj učitelji v okviru učnega procesa
otroke pripravijo na celovit obisk gledališča?

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – GLEDALIŠKO OPISMENJEVANJE

Nekaterim učencem bo verjetno vseeno
neprijetno govoriti o svojem doživljanju
predstave in gledališča?
Seveda, otroci so različni in nimajo vsi poguma, da
bi izražali svoje mnenje, a to lahko spremenimo
prav z rednim vključevanjem pristopov gledališke pedagogike v pouk. Če redno, v celotnem
šolskem letu, izvajamo z učenci in dijaki različne
dejavnosti s področja gledališke pedagogike in
jih urimo v pozornosti, gledanju, v vrednotenju
posameznih nastopov in prizorov ter v izražanju
mnenj, bodo sčasoma postali tudi bolj sramežljivi
učenci opolnomočeni in bodo pridobili več
hrabrosti za izražanje svojih stališč. Po ogledu
predstave lahko to spodbudimo tudi s tem, da
jim damo možnost, da s pomočjo predmetov
in slik iz predstave poustvarjajo prizore in
razmišljajo o tem, kako bi se lahko zgodba
nadaljevala ali pa drugače potekala. Zelo igrive
in sproščujoče so lahko tudi konkretne tehnike
gledališke pedagogike na primer plašč strokovnjaka, pri kateri učenec prevzame vlogo strokovnjaka, na primer režiserja, in odgovarja na
vprašanja svojih sošolcev. Učenec seveda ne
more vedeti, kaj si je režiser mislil pri ustvarjanju
predstave, a pomembno je, da daje to učencem
drugo perspektivo, drugačen način razmišljanja
in da si upajo vprašati več. Če boste vprašali –
Kako vam je bilo všeč? – ne boste dobili pravega
odgovora. Če pa jih boste pripeljali do te točke
igrivo, skozi igro vlog, boste lahko slišali marsikaj
zanimivega, novega in tudi presenetljivega.

je treba tudi na to, da predstava včasih ne sledi
povsem izvirnemu besedilu. Z vidika estetske
občutljivosti je koristno, da se učenci včasih
srečajo tudi s predstavo, ki jim morda ne bo všeč,
saj bodo zaradi te izkušnje razvili svoj estetski čut
in toliko bolj cenili dobre predstave. Pri pripravi
lahko delate tudi s fotografijami iz konkretne
predstave ter z učenci razmišljate o pričakovanjih.
Po predstavi pa kritično razmišljajo o ujemanju
svojih pričakovanj s tem, kar so videli. Če poznajo
besedilo, lahko kritično razmišljajo tudi o tem, ali
so mu ustvarjalci sledili ali pa so ubrali povsem
svojo smer in zakaj.

So še kakšni drugi načini priprave gledalca na
aktiven in kritičen ogled predstave?
Pri pripravi spodbudimo in odpremo teme, ki jih
ima predstava, ter učence seznanimo z izraznimi
sredstvi, s katerimi se bodo srečali, pripraviti jih
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Pri kateri starosti je otrok sposoben kritičnega
gledanja gledališke predstave?

Se to navezuje tudi na razvoj gledališke
pismenosti in estetske občutljivosti za
gledališko umetnost?
Estetsko občutljivost tako kot druge lastnosti
urimo s tem, da si gremo ogledat različne
predstave in da ugotovimo, kakšna je razlika med
kakovostno in nekakovostno predstavo. Učenec
s tem, ko vidi več predstav, dobi občutek za to,
kaj mu je všeč. Pri tem ne gre le za gledališke
predstave, saj se občutek za estetiko povezuje
tudi z drugimi področji umetnosti, z branjem
knjig, opazovanjem ilustracij v slikanicah, z
ogledom filma v kinu, s poslušanjem glasbe
in radijskih iger, z ogledom razstave v muzeju
in galeriji. Z vsem tem spodbujamo pri otroku
spoznavanje različnih oblik umetnosti, ob tem
bo otrok doživljal umetnost kot nekaj svojega, s
čimer se lahko identificira.

Mladi so danes zelo naklonjeni digitalni kulturi
in izpostavljeni medijski poplavi. V svojem okolju
potrebujejo veliko dražljajev, da se jih kaj dotakne,
in gledališka predstava jih mogoče ponudi
»premalo«. A sem doživela tudi že presenečenja,
ko so imele minimalistične predstave veliko večji
učinek kot tiste s preveč dražljaji. Prav zato, ker
imajo otroci v svojem okolju toliko dražljajev, v
bistvu cenijo minimalističen pristop, nasprotje
od tega, kar poznajo iz digitalnega sveta. Všeč
jim je, če gre včasih kakšna gledališka predstava
»korak nazaj«. Pri refleksijah slišiš, da se je na
odru že skoraj preveč dogajalo, ali pa, da so šli
pri abstrahiranju korak predaleč, da bi jim bilo
klasično, ne tako z vsem nasičeno, bolj všeč.
Pomembno je, da kot estetsko prepoznajo
izčiščeno predstavo ter ob tem premislijo
o lastnem idealiziranju medijskega sveta.
Z ogledom predstave je mogoče ta stališča
preoblikovati in prepoznavati nove vrednote, z
dejavnostmi gledališke pedagogike pa spodbujati
zavedanje, da je lahko pravilnih in lepih več
različnih stvari.
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Na predstave vodimo tudi že najmlajše, ki jih
seveda doživljajo predvsem s čutili – kot optični
ali zvočni dražljaj. Res kritično razmišljati začnejo
pri štirih, petih letih starosti, ko postanejo
sposobni vrednotenja in ocenjevanja videnega.
Njihovi pogledi so lahko zelo presenetljivi,
ugotovite lahko, da so pozorni na nenavadne
podrobnosti, na primer kakšno tetovažo je imel v
predstavi jež. Zelo mladi znajo tudi že ocenjevati
in argumentirati, kaj jim je bilo všeč in kaj ne.
Menim pa, da igrajo pri tem najpomembnejšo
vlogo izkušnje z obiskom predstav v gledališču.
Kritično ocenjevanje se razvija z rednimi in
kontinuiranimi obiski gledališča.

To je lahko koristno v času, ko so med
otroki zelo priljubljene vsebine na pametnih
telefonih in televizijah.
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Kako je mogoče uporabiti gledališče za prenos
in posredovanje sporočil?
Gledališče je vselej nosilec komunikacije, samo
po sebi je poučno in vsak lahko od njega nekaj
odnese. Pomembno je, da znamo gledališke
predstave brati, da jih razumemo in iz njih
potegnemo svoja sporočila. Pri nekaterih je
dovolj to, da predstava komunicira z njimi tako,
da odnesejo od nje nekaj čustvenega, določeno
spoznanje iz osebnega sveta, drugi pa v predstavah
prepoznajo pomembna družbena sporočila. Zato
je pred predstavo dobro dati učencem izhodišča,
osnovo, na kateri lahko gradijo. Tudi pri odraslih
je od predznanja in njihovega osebnega življenja
odvisno, kako doživljajo predstavo, kako jih
ta nagovarja in kakšna sporočila razberejo iz
nje. Seveda imajo gledališke predstave vedno
tudi tematsko usmeritev, zato lahko načrtno
izbiramo predstave, ki se navezujejo na vsebino
šolskega pouka. To sicer ne pomeni, da je treba
za obravnavo Cankarjevih Hlapcev pri pouku
nujno tudi gledati predstavo Hlapci, zadošča že,
da se izbrana predstava ukvarja s tematiko, ki jo
obravnavamo, lahko gre za podobno obdobje,
delo istega avtorja ali pa, da se glavni junak
znajde v podobni stiski.

Ni pa nujno, da gre pri tem le za koristnost
pri pouku, saj lahko od predstave, kot
pravite, odnesemo zelo različno?
Da, dragocenost gledališča je, da vselej vzpostavi
stik z obiskovalcem, od gledalca pa je odvisno,
kako zadevo bere in kako se ga dotakne. Otrok,
ki je nekaj podobnega, kar se dogaja v predstavi,
že doživel v svoji družini, bo na predstavo gledal
povsem drugače kot otrok, ki ima drugačno
družinsko življenje. Zelo pomembno pa je tudi
samo vzdušje gledališke dvorane, da ogled
predstave ne poteka v navadni, športni dvorani
ali v šolski menzi, ampak, da poteka v pravem
gledališču, saj že sam prostor vliva določeno
spoštovanje in vpliva na čustveno stanje gledalca
ter njegovo dojemljivost.
Ali z vnaprejšnjo pripravo na predstavo
učencem ni odvzeta čarobnost neznanega,
težje doumljivega?
S pripravo zagotovo ni treba pretiravati, če je
vse že vnaprej »prežvečeno«, učenci nimajo česa
več sami predelati. Priprava pomeni »odpiranje
kanalov«, čutil za dojemanje, doživljanje, da
pridejo učenci v gledališče odprti za različne
možnosti in spoznajo, da je gledališče s svojo
širino in raznolikostjo lahko marsikaj.
Kako uporabiti pristope, metode in
tehnike gledališke pedagogike za
gledališko opismenjevanje in spoznavanje
komunikacijskih kanalov uprizoritvenih
umetnosti?
Vse gledališke pristope, ki jih uporabljamo za
ustvarjanje gledališča, lahko uporabimo tudi
pri gledališkem opismenjevanju, saj urijo naša
čutila, pozornost, ustvarjalnost in domišljijo,
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Ali verjamete, da se bodo gledališki pristopi
uspeli v šolah v Sloveniji še bolj uveljaviti?
Menim, da se že zelo dobro uvajajo in da se
na področju gledališke pedagogike marsikaj
dogaja. Glede na to, da se izvaja tudi čedalje
več strokovnih izobraževanj, pa se povečuje
tudi možnost, da se čimveč učiteljev iz različnih
regij sreča s temi metodami. Za nekatere so
pravzaprav že uveljavljena praksa in prepričati
morajo le še svoj kolektiv, da razširijo svoje
znanje na tem področju. Na seminarje gledališke
pedagogike prihajajo tudi učitelji po priporočilu
svojih kolegov. Tako se spoznanja gledališke
pedagogike širijo, njeni ustvarjalci pa so dejavni
po vsej Sloveniji.
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pri mladih gledalcih pa želimo spodbujati prav
aktivno gledanje, razmišljanje in domišljijo.
Metode in tehnike gledališke pedagogike ciljno
uporabljamo za seznanjanje z določenimi
izraznimi sredstvi, bodisi z zvokom, glasbo,
govorom, gibom, mimiko bodisi s scenografijo
in kostumografijo, različne dejavnosti pa
oblikujemo tako, da damo poudarek enemu
ali drugemu izraznemu sredstvu. S tem urimo
učence v komunikaciji, sodelovanju, opazovanju
in ohranjanju pozornosti.

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – GLEDALIŠKO USTVARJANJE

Matjaž Šmalc

Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Gledališče je kontroliran laboratorij
brez posledic
Na Javnem skladu republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) spodbujajo razvoj ustvarjalnih
potencialov, s svojimi programi pa skrbijo za razvoj izobraževalnih programov za otroke in mladino pa tudi za njihove mentorje. »Gledališče je za otroke igra, otroci ne igrajo umetnosti, ampak se
igrajo gledališče,« pravi Matjaž Šmalc, strokovni svetovalec, ki je na JSKD zadnjih petnajst let skrbel
za gledališko in lutkovno dejavnost in se že dolgo posveča oblikovanju izobraževalnih programov s
področja gledališča. Že od samega začetka tudi sodeluje na ljubljanskih mednarodnih konferencah o
gledališki pedagogiki.

22

Kako se je začelo spreminjati pojmovanje, kaj
je otroško gledališče?
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Pristop k ustvarjanju otroškega gledališča je
bil dolga leta domala enak kot pri gledališču
za odrasle. Nekako je veljalo, da je otroško
gledališče »običajno« gledališče – le z malce
manjšimi igralci. Z otroki so poskušali delati po
istih metodah kot pri odraslih, od bralnih vaj do
uprizoritve na odru. Težava je bila tudi v tem, da
mentorji otroških gledaliških skupin niso imeli
(in še vedno nimajo) ustrezne izobrazbe: gledališko izobraženim mentorjem je manjkala
pedagoška izobrazba, pedagogom (večina otroške gledališke produkcije nastane v okviru
vrtcev in osnovnih šol, kjer so mentorji vzgojitelji
in učitelji) pa gledališka izobrazba. Na 2. konferenci gledališke pedagogike leta 2010 smo
primerjali programe slovenskih pedagoških
fakultet in ugotovili, da je ur – obveznih ali izbirnih
– gledališke pedagogike zgolj za vzorec. Največ
jih je takrat bilo v okviru študija predšolske vzgoje
na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer
so lahko študentje skupaj z izbirnimi predmeti
pridobili največ 120 ur izobraževanja o gledališču.
V štirih letih. Kar je seveda za potrebe vodenja
gledališke skupine še vedno absolutno premalo.

Tako sem na JSKD začel z oblikovanjem programov
in vpeljevanjem pristopov, ki bi omogočali
učiteljem pridobitev praktičnih gledaliških znanj.
Že po prvi konferenci o gledališki pedagogiki leta
2009 smo začeli vpeljevati izsledke iz prakse
v izobraževanje in praktično delo z otroki.
Začeli smo z intenzivnim delom z gledališkimi
mentorji, da bi jim omogočili izobrazbo, ki je na
fakultetah niso mogli pridobiti, največ preko
različnih seminarjev in praktičnih delavnic.
Posebna vrsta izobraževanja pa so tudi naša
pregledna srečanja. Na vsakoletno Srečanje
otroških gledaliških in lutkovnih skupin se prijavi
približno 400 predstav. Najprej se vse predstave
prikaže na lokalni ravni, potem napredujejo na
regijsko in na koncu na državno raven. Po vsakem
od območnih in regijskih festivalov se naši
svetovalci pogovorijo z mentorji, ki tako pridejo
v stik s poklicnimi ustvarjalci, in jim svetujejo, kaj
lahko pri predstavi še izboljšajo. Skozi obravnavo
njihovih predstav se ta pogovor odvije v smeri
praktičnega mini seminarja. Glede na to, da pri
nas ne obstaja študij gledališke pedagogike,
poskušamo na ta način zapolniti ta primanjkljaj
v znanju.
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Kako je treba vpeljevati različne pristope,
metode in tehnike gledališke pedagogike v
ustvarjanje otroške gledališke predstave?
Bistvo gledališke igre je v tem, da podoživiš neko
lastno izkušnjo; vloge ne odigraš, temveč jo
odživiš. Otroci v najzgodnejših letih gledališča
ne dojemajo kot umetnost, temveč kot igro. S
pomočjo različnih metod gledališke pedagogike
lahko skozi igro obdelajo različna gradiva, se
pravi odnose, stanja in situacije, ki jih bodo
potem uporabili v predstavi. Ko se pozneje v
predstavi soočijo z istimi situacijami, so na
njih pripravljeni; ta čustvena stanja že imajo v
svojem čustvenem spominu in jih zato toliko bolj
prepričljivo odigrajo na odru.

Mentorji pogosto pravijo, da imajo v času
ustvarjanja predstave premalo časa, da bi
uporabljali tovrstne metode, ki na prvi pogled
res nimajo neposredne povezave s končnim
produktom, ne zavedajo pa se, da pomeni
premišljena igra z otroki praktično raziskovanje
vlog in je zato dobra naložba. Z učenci se lahko
polovico študija predstave »igramo«. Učenci
pogosto niti ne vedo, zakaj to počnejo, ko pa jim
mentor končno da na mizo besedilo, ugotovijo,
da so to predstavo v resnici delali že več mesecev
– da so prek vseh teh dejavnosti razčlenili in
razrešili že vse konflikte in polemike, ki jih vsebuje
izbrani dramski tekst.

Različni pristopi, metode in tehnike gledališke
pedagogike tako služijo kot del odrske raziskave.
S tem se izognemo po mojem mnenju najbolj
groznemu vprašanju: »Kaj je avtor s tem hotel
povedati?« Tega seveda nihče ne ve in je konec
koncev tudi povsem irelevantno. Otroci s tovrstno
odrsko raziskavo ponotranjijo občutke, posvojijo
situacije in odnose. Takrat ta grozni stavek dobi
povsem nov pomen: otroci postanejo soavtorji
predstave (tudi, če jo ustvarjajo po že napisani
dramski predlogi) in tako presneto dobro vedo,
kaj so kot avtorji s tem hoteli povedati.
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V kakšnem smislu je uporaba gledaliških
pristopov bolj konkretno dobra naložba?

V gledališču otrok ne učimo le odrskih
zakonitosti, premagovanja treme ter govorne in
telesne artikulacije, ampak vzpostavimo prostor,
kjer lahko preizkusijo različna vedenjska stanja in
čustva, od skrajne jeze do veselja; lahko so žrtve,
nasilneži, princi, tolovaji – vse to v nadzorovanem
okolju pod mentorskim »varstvom«. Tako so
potem malo bolje pripravljeni na trenutek, ko
bodo vse te vloge morali ne le odigrati, temveč
živeti v realnem življenju. Otrokom posredujemo
pomembne vrednote in izhodišča za razmišljanje.

Kako pri ustvarjanju v gledališču spodbujate
ustvarjalnost v socialnih interakcijah?
Gledališče je po definiciji interaktivno, v njem se
vzpostavi močna medsebojna odvisnost, je kot
skupinski šport in brez 100-odstotnega zaupanja
sploh ni mogoče. Ne gre le za to, da zaupaš, da
bo soigralec naredil nekaj, kar je dogovorjeno –
če tega ne bo naredil, bo videti, kot da je naredil
napako soigralec. Popolno medsebojno zaupanje
je pomembno tudi zato, da lahko vsak izrazi
svoje poglede in mnenje, ne da bi tvegal obsodbo
oziroma občutek nesprejetosti. Gledališče je
platforma, kjer se najlažje raziskuje včasih zelo
mejne stvari, čustva, strahove in veselja. Ko
otroci to odkrijejo, morajo vedeti, da bodo v tem
mikrokozmosu, v svoji osnovni skupini, varni.
Če se v njej ne bodo počutili varno, se ne bodo
počutili varne niti pred občinstvom.
Brezpogojno zaupanje vpliva tudi na spremembo
razumevanja, poveča se empatija in predsodki
nekako odpadejo. Vezi med člani skupin se zelo
okrepijo, še posebej med študijem predstave, ko
postanejo čustva zelo močna. Punčka, ki ni upala
odpreti ust, postane izvrstna Pika Nogavička, ker
je dobila priložnost in ker ve, da bo ne glede na
vse zaščitena, sprejeta in varna. Otroci dobijo
svoj glas, pravico, da povedo svoje mnenje. In ta
samozavest, ta povečana samopodoba, se vedno
odraža tudi v realnem življenju.
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Otroci se ponavadi bojijo teksta in mentorji se
premalo zavedajo, da ne igramo teksta, in da je
ta le pomagalo, okvirna zgodba, v kateri iščemo
čustva, odnose, to, kar je gledališče v svojem
bistvu. Ta čustva in odnose moramo spoznati
prek gledališke pedagogike in v tem smislu je
gledališče vzgoja, učenje za življenje.

Učitelj tako lažje vidi, kako otrok razmišlja in
kakšni so njegovi pogledi na določen problem, ki
je lahko drugačen od mentorjevega in predvsem
od tistega, kar mentor misli, da je pogled otroka.
Šele ko se učitelj zaveda, da ne razume, kako
otroci razmišljajo, lahko začne delati z njimi.
Otroci znajo zelo nazorno pokazati, kaj čutijo,
skozi igro lahko učitelj spozna njihove realne
odnose.
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Kako se otroci skozi igro soočajo s svojimi
težavami in predsodki?
Otroci iz težavnega okolja, tujci, otroci s fizično
ali psihično težavo, ugotovijo, da so na odru vsi
enaki, na odru se ne ve, kdo je bogat, kdo pa reven.
Otrok dobi priložnost, da predela svoj problem,
skozi soočenje sodelujočih se ponudi možnost
konstruktivnega reševanja problemov. Nasilen
otrok na primer dobi vlogo nasilneža, najprej se
bo počutil fino, potem pa bo neposredno izkusil,
kaj to pravzaprav pomeni – ali pa dobi vlogo žrtve
in izkusi drugo plat. Gledališče je kontroliran
laboratorij brez posledic. Na odru si lahko
ljubimec, posiljevalec, lahko se tepeš, grizeš,
renčiš, lahko se smejiš, ne da bi te kdo potem
obsojal. Raziskuješ lahko čustva, odnose in
prideš do nekih zaključkov, saj vidiš posledice, ne
da bi moral zanje odgovarjati oziroma se zaveš,
kakšne bi bile, če bi moral za njih odgovarjati.
Stvar je v razumevanju. Na odru vse podoživiš,
vse skupaj vidiš tudi z drugega zornega kota, ki ti
prej ni bil jasen. Ne ker bi bil slab po srcu, ampak
ker prej na to sploh nisi pomislil.
Rekli ste, da se otroci niti ne zavedajo rabe
različnih gledaliških pristopov, metod
in tehnik, ampak imajo vse za igro. Kdaj
pa vzpostavijo razlikovanje, kaj je igra,
gledališče in kaj resnično življenje?
Najmlajši otroci se gledališče enostavno igrajo.
Tu ni razmisleka, kaj bi radi povedali (kar pa
seveda ne pomeni, da izkušnje na koncu ne znajo
vrednotiti), enostavno dojemajo gledališče kot
igro vlog, ki se jo na primer igrajo na dvorišču – v
naših časih so to bili indijanci in kavboji, policaji
in lopovi …
Otroci v drugi triadi so si že različni kot vreme,
nekateri se še igrajo z igračami, drugi so že za-

ljubljeni. Seveda vedo, da delajo gledališče,
vendar pa je vprašanje, ali tudi razumejo, kaj
je gledališče. V tem obdobju je zato otrokom
zapleten pojem gledališča nesmiselno razlagati,
čeprav že počasi hočejo več od zgolj gole igre, še
vedno se hočejo zabavati, a se tudi že začenjajo
zavedati neke odgovornosti.
V zadnji triadi se tega popolnoma zavedajo.
Petnajstletnik hoče spremeniti svet in prav je
tako. V gledališču dobi odlično priložnost, saj
vsaka predstava spremeni svet. Zavedajo se, da
skozi predstavo govorijo svoje sporočilo. Kako so
ponosni, ker so nekaj »več« od svojih sošolcev,
ker so nekaj predelali in dojeli. Lani sem si ogledal
predstavo Osnovne šole Leskovec pri Krškem
Jaz, Batman Vinka Möderndorferja. Po njej smo
imeli razgovor in otroci so bili zelo ponosni, da so
predelali zahtevno temo o medvrstniškem nasilju
in težavnih odnosih v družini. Tudi učiteljica je
bila zelo presenečena, saj naj bi bila po njenem
prepričanju to pretežka tema. A tudi otroci
odpirajo oči odraslim, ko na primer igrajo nek
nasilen prizor ali ko odrasli naenkrat ugotovijo,
da jim ni treba razlagati, kako se kadi travo.
Otroci proti koncu osnovne šole marsikaj že
zelo dobro razumejo in ko jim damo priložnost,
da to tudi pokažejo, in ko še sami razmislijo,
zelo dobro vedo, da delajo gledališče, zakaj ga
delajo in kakšna je pri tem njihova odgovornost.
V srednji šoli pa seveda delajo gledališče že zgolj
z namenom, da bodo ustvarjali umetnost.
Kako je mogoče skozi proces ustvarjanja
gledališče razvijati razumno argumentiranje?
Vsaka gledališka predstava mora imeti sporočilo.
Lahko je bolj ali manj jasno, to je odvisno od
tega, kakšno predstavo delamo in kdo jo dela.
Verjamem, da vsi gledalci ne bodo dojeli sporočila,
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Na osnovi vpogleda v dogajanje v šolskih
gledaliških skupinah – katere so med otroki
oz. učenci najbolj priljubljene teme?
Zadnjih petnajst let se trudimo, da bi v otroške
gledališke skupine vpeljali teme, ki bi izhajale iz
otrok samih, zato močno spodbujamo avtorske
projekte. Verjamem, da morajo otroci uprizarjati
predstave, ki govorijo o njihovi generaciji. Prišli
smo že dokaj daleč v prepričevanju mentorjev,
da ni tematik, ki bi se jih bilo treba bati, in
naenkrat smo dobili predstave, ki govorijo o
ločitvi staršev, o tem, kako gre nekomu v šoli
slabo, o medvrstniškem nasilju … pa seveda tudi
o prvi ljubezni, prijateljstvu in podobno. Seveda
otroci vedno radi uprizarjajo sproščene teme,
tudi kriminalke, pomembno pa je, da glede izbire
tem nimajo predsodkov in predvsem, da se jih
ne bojijo. Le tako lahko dobimo predstave, ki
bodo resnično njihove; ker bodo otroci govorili
o svojih izkušnjah in problemih, bodo zato toliko
bolj iskrene, posledično se bodo tudi otroci v njih
bolje počutili.
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tako kot si ga je zamislil umetnik, vseeno pa
mora ustvarjalec jasno vedeti, kaj hoče povedati.
Tudi v teatru absurda mora umetnik vedeti, zakaj
je nekaj naredil in kaj je želel sporočiti. Tudi otroci
morajo vedeti, zakaj na odru počnejo to, kar
počnejo. Ko začnejo na primer pri pripravi igre
Jaz, Batman o tej temi razmišljati, ne bo več črnobela, pod pravilnim vodstvom mentorja, ne bodo
več rekli: »On je baraba, ker izsiljuje,« ampak
se bodo vprašali, zakaj to počne, kaj je narobe
z njim, da izsiljuje, kje se je to začelo in bodo
vse to raziskovali prek igre. Prišli bodo do nekih
spoznanj, ki jim bodo morda ponudila rešitev za
preventivo. Ni rešitev, da kaznuješ, rešitev je, da
vnaprej preprečiš.
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Verjetno so jim bolj všeč tudi zato, ker
čutijo, da so jim »njihove« teme bližje od
tem avtorja, po možnosti slavnega pisca iz
nekega drugega časa?
Da, še vedno se mi zdi najbolj genialna predstava,
kar sem jih doslej videl, ko so otroci iz 4. ali
5. razreda pod vodstvom igralke in izvrstne
gledališke pedagoginje Drage Potočnjak ustvarili
predstavo ugledališčene poezije, pri kateri so
učenci izhajali iz sebe in svoja občutja izrazili skozi
tipične teme iz sveta devetletnika: slaba ocena,
prva ljubezen, zaljubljenost, prepir staršev …
celoten spekter je govoril iz njih. Igrali so iz sebe,
čeprav ne nujno sebe.
Če otroke zanimajo superheroji, naj igrajo
superheroje. Težava z avtorskimi teksti je,
da so dramaturško slabši, saj otroci nimajo
obrtniškega znanja. A če bodo namesto
Cankarjeve Francke igrali Supermana, lahko iste
zgodbe, iste probleme in situacije lažje odigrajo,
saj ne bodo čutili strahospoštovanja do avtorja,
na primer do Cankarja. Enako je pri starejših –
če jim ne povem imena avtorja, bodo predstavo
odigrali bolj sproščeno, kot če jim ga povem.
Če jim povem, da je to Cankar, bodo pozabili na
pristna čustva in odnose in bodo razmišljali samo
o tem, kaj so jim o tem povedali v šoli. Otrokom

je treba približati predlogo. Naj obravnava njihov,
aktualen in sodoben svet v jeziku, kot ga govorijo
sami. Takšne tekste in teme bodo zlahka odigrali.
Če pogledam skozi repertoar, se mi zdi, da
smo v zadnjih petnajstih letih nekaj že dosegli,
tudi s tem, da smo začeli načrtno iskati tekste,
primerne, da jih izvajajo učenci. Objavili smo že
okoli petdeset kakovostnih tekstov, namenjenih
otroškim gledališkim skupinam. Pomemben
dosežek je tudi to, da so se profesionalni pisci
besedil za otroke začeli zavedati, kako je lahko
njihov tekst boljši, če ga pred objavo preizkusijo
skupaj z otroki. Gregor Grešak in Ana Porenta
sta na primer ideje in motive za vse svoje tekste
poiskala na vajah z otroki. Skupaj so izbrali teme,
ki so otroke zanimale. Na tej osnovi sta napisala
besedilo in ga najprej dala otrokom, da so ga
razcefrali, potem pa sta ga še enkrat dokončno
zapisala. Ta besedila lahko govorijo tudi o
občutljivih temah, vendar jih otroci posvojijo,
ker so pisana z njihovega stališča in predvsem v
njihovem jeziku.
Kako je mogoče z gledališkimi pristopi
spodbujati in krepiti komunikacijske
strategije?
Komunikacija poteka v gledališču na več ravneh.
Gledališče zahteva artikulacijo misli in je stvar
odziva, igralec se odzove na nekaj, kar je naredil
ali povedal nekdo drug, na neko stanje, občutek.
To pa pomeni, da mora igralec začeti brati
svojega soigralca, če se hoče sam odzvati ali
nekaj povedati. Tako se pri gledališki igri vzpostavi
komunikacija med otroki, tudi če so med seboj
različni.
Prej ko slej pridemo do tega, da se igralci ne
poznajo, nekateri so iz 5. a, drugi iz 6. b, poznajo
se na videz, vendar pa mogoče niso ravno
prijatelji, pri ustvarjanju gledališke predstave pa
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Kaj pa odnos med učenci-igralci in učiteljimentorji?
Med njimi se praviloma močno poveča
razumevanje oziroma spoštovanje. Ponavadi
so mentorji in mentorice (učitelji in učiteljice)
gledaliških skupin na šolah zelo priljubljeni, ker
imajo dober, pristen in iskren odnos z učenci.
Sodelovanje med učiteljem in učencem pri
ustvarjanju gledališke predstave vpliva tudi na
njun odnos pri pouku, saj postane bolj spoštljiv
in razumevajoč. Na Gimnaziji Poljane večkrat
uprizorijo predstave, v katere so vključeni učitelji
in učenci. Profesor in dijak postaneta soigralca, na
odru sta enaka. Eden od profesorjev je povedal,
da je ta izkušnja močno spremenila njihove
medsebojne odnose: dijaki na primer niso več
poskušali manjkati pri njegovih urah, če niso bili
pripravljeni, so to povedali in se niso poskušali
opravičevati ter izgovarjati na domnevno bolezen
oziroma sploh niso več prihajali nepripravljeni na
njegove ure. Niso želeli izdati njega kot prijatelja,
zaradi profesorja-soigralca so se želeli toliko bolj
potruditi. Hkrati pa je tudi on na te ure začel
prihajati 120-odstotno pripravljen, kot da bi se

hotel bolj potruditi za svoje soigralce. Tudi tisti
dijaki, ki s profesorjem niso imeli neposredne
izkušnje na odru, so začeli drugače gledati nanj,
saj se je spustil na njihovo raven – postal je
eden izmed njih. Na odru je pokazal, da je tudi
on ranljiv, da ima tudi on probleme in da jih
rešuje na podoben način kot dijaki. V gledališču
ni hierarhije. Seveda je mentor glavni, vendar
med igralci ni hierarhije. Z gledališko izkušnjo se
odnosi med učiteljem in učencem prečistijo, manj
je pretvarjanja in strahospoštovanja. Gledališče
je po definiciji iskreno in ko se pogovarjam z
nekdanjimi osnovnošolci in srednješolci, se
spominjajo svojih gledaliških mentorjev in
mentoric kot praviloma zelo pozitivnih oseb, s
katerimi se je bilo mogoče pogovarjati na osebni
ravni. To mladim zelo veliko pomeni. Otroci med
odraščanjem čutijo močno potrebo po tem, da
so sprejeti v odrasli družbi, da so jim enakovredni.
Da učitelji niso pokroviteljski. Paradoksalno je, da
smo včasih zelo pokroviteljski prav v tem, da ne
želimo biti pokroviteljski. Ampak dober mentor
zna to preseči. S tem ko izenači raven med sabo
in učenci oziroma dijaki, ne izgubi njihovega
spoštovanja. Nasprotno, ko jih sprejme kot sebi
enake (to je v gledališču nujno) in jim izkaže
spoštovanje, ga otroci še bolj spoštujejo. Prav
spoštovanje in enakopravnost pa je temelj vseh
gledaliških dejavnosti.
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morajo začeti komunicirati. Komunikacija pred
študijem gledališke igre in po njej je popolnoma
drugačna, saj se otroci v procesu nastajanja
predstave spoznajo na zelo osebni ravni. Bolj ko
se igralci spoznavajo med seboj, bolj razumejo in
sprejemajo probleme drug drugega.
Druga vrsta komunikacije je med igralci in
gledalci. Med njimi se vedno vzpostavi prav
posebna vez, gledalec igralcu zaupa, pusti mu,
da ga vodi skozi predstavo in da mu predstavi
svoj svet. Spremeni se tudi status članov skupine
izven predstave. Na šolah ali tudi v manjših krajih
postanejo že skoraj zvezdniki, na njih so izredno
ponosni, nekako povežejo celotno skupnost.

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – UČENJE S POMOČJO GLEDALIŠKIH PRISTOPOV

»Gledališka
pedagogika ponuja
pedagogom pestro
paleto tehnik, s katerimi
lahko učence popeljejo
v svet znanja in razumevanja, obenem pa
pri njih razvijajo
kompetence, pomembne za življenje.«
Valentina
»Po 20 letih dela z
učitelji in učenci
opažam, da gledališka
pedagogika ponuja
učinkovita orodja, ki
jih veliko učiteljev še
ne pozna dovolj, pri
marsikateremu pa tudi
vzbujajo negotovost.«
Veronika

Veronika Gaber Korbar, Valentina Korbar
Društvo ustvarjalcev Taka Tuka

Pri uporabi gledaliških pristopov pri pouku
gre za naložbo v prihodnost
V Društvu ustvarjalcev Taka Tuka si z rednim organiziranjem mednarodnih konferenc, delovnih skupin učiteljev in seminarjev ter tečajev usposabljanja prizadevajo za intenzivnejši razvoj gledališke pedagogike v slovenskem prostoru. »Z uporabo gledaliških pristopov pri pouku lahko učitelj poveže
celoten razred, otroke aktivno vključi v učni proces, hkrati pa vsakemu učencu omogoči napredek,«
pravita Veronika Gaber Korbar in Valentina Korbar, gonilni sili 8. mednarodne konference gledališkepedagogike, ki je potekala novembra 2019 v Ljubljani.
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Valentina Začela se je širiti skupnost učiteljev,
ki uporablja gledališke pristope tudi pri pouku,
preko konference se med seboj povezujejo,
drug drugega navdihujejo in spodbujajo k uporabi tehnik in metod gledališke pedagogike.
Konferenco učitelji ocenjujejo kot možnost za
sproščeno in kreativno izobraževanje, ki poleg
teoretičnih, ponuja tudi praktična, uporabna
znanja.
V kolikšni meri se pedagogi v Sloveniji
zavedajo priložnosti, ki jih omogoča
gledališka pedagogika?
Veronika Najprej moram izpostaviti, da se
gledališka pedagogika deli na tri vidike: gledališko opismenjevanje, gledališko ustvarjanje
in učenje z gledališkimi pristopi. Prva dva vidika
sta v Sloveniji že precej razširjena in uveljavljena,
učenje z gledališkimi pristopi, s katerim dosega-

mo tako pedagoške kot ustvarjalne cilje, pa pri
nas še išče svoje mesto. Pri tej obliki učenja so
metode in tehnike gledališke pedagogike, ki sicer
izhajajo iz gledališča, pomembne predvsem za
delo pedagoga, ki jih uporablja pri poučevanju,
pri tem pa je primarno aktivno vključevanje otrok
v spoznavanje učnih vsebin. Ni torej v ospredju
umetniški del, ampak je gledališče predvsem
pripomoček za pedagoško delo in učenje. Želim
si, da bi se več pedagogov in ravnateljev zavedalo,
kako dragoceno uporabno vrednost imajo gledališki pristopi za kakovosten učni proces.
Tudi za inkluzivno izobraževanje?
Veronika Za to še posebej. Izkušnje nam kažejo,
da se vključujoče učenje v inkluzivnih razredih
na ta način izboljša. Učenci se skozi sodelovalen
način dela v razredu, ki je ključen element
vseh gledaliških pristopov, naučijo razumevati
drugačnost in sprejemati različnost. Upoštevanje
drugačnosti in različnosti pa je ključno za
kakovostno in strpno sobivanje v razredu in
družbi nasploh.
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Kako bi ocenili bistvena spoznanja letošnje
8. mednarodne konference gledališke
pedagogike Moč sporazumevanja, ki je
potekala novembra v Ljubljani?
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Valentina Inkluzivno učenje zadeva vse v družbi –
zame to pomeni, da se vsak otrok v vsakem razredu
počuti vključenega in da vodja izobraževalnega
procesa ustvari okolje, v katerem je vsak učenec
sprejet. Gledališki pristopi omogočajo učitelju,
da lažje prepozna učenčevo razumevanje, saj ga
skozi aktivno učenje napeljuje k razmišljanju in
spraševanju o učni snovi. S tem dobi učitelj večji
vpogled v to, koliko njegovi učenci znajo in kakšne
so njihove sposobnosti, prepozna tako njihova
šibkejša kot močnejša področja in na podlagi
tega lahko določa dinamiko učnega procesa.
Klasični način pouka uporablja le en način in
v njem so dobri vedno dobri, slabi pa vedno
slabi. Vzpostavi se to razmerje in vsak učenec
dobi določeno etiketo. Pri uporabi gledaliških
pristopov pri pouku pa se to spremeni. Nekateri
učenci se na primer ne znajdejo prav dobro v bolj
gibalnih dejavnostih, zelo vešči pa so govora in
to lahko s pomočjo različnih tehnik gledališke
pedagogike izpostavimo. Na ta način lahko vsi
učenci dobijo priložnost, da so v nekih stvareh
dobri. Mogoče so govorne veščine nekega učenca
slabše, dobro pa se izraža s pisanjem. Tehniki

manjkajoči del ali pa usodno sporočilo bosta
zanj zagotovo zanimivejši, njegovi izdelki bodo
boljši. Učitelj lahko z odločanjem o izbiri tehnike
vsem učencem omogoči, da napredujejo in hkrati
prepoznajo tako svoje šibkejše kot močnejše
strani.
Kako lahko tehnike, metode in celostni učni
pristopi gledališke pedagogike izboljšajo
sam učni proces oziroma posredovanje učnih
vsebin?
Valentina Pri uporabi gledaliških pristopov pri
pouku učitelj ni več v vlogi tistega, ki vse ve in
zna, vsi drugi pa nevedni čakajo, da jih razsvetli,
ampak le vodi proces, ki temelji na spraševanju
pa tudi na nadgrajevanju izkušenj, ki jih otroci
že imajo. Učitelj jim pomaga razmišljati o novih
stvareh, hkrati pa jemlje napake kot priložnosti
in izhodišča za učenje. Učitelj z učenci raziskuje
tudi čustvene plati, razumevanje različnih
perspektiv, vživljanje v različne vloge, zavedanje,
da je mogoče določeno situacijo videti na toliko
različnih načinov, kot je ljudi.
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ampak se skozi igro in izvajanje procesa (tudi
fizično) nauči, kje je njegovo mesto, lažje si to
predstavlja in zapomni, sploh če dejavnosti
sledi refleksija v obliki risbe in zapisa v zvezek.
Je mogoče z gledališkimi pristopi torej
vplivati tudi na izboljšanje šibkejših področij
pri učencih?
Valentina Pri klasični strukturi pouka učitelji
pogosto ne morejo niti prepoznati šibkejših
področij učencev, z uporabo gledaliških pristopov,
z vajo in skozi odzive učitelja pa so lahko v učni
proces aktivno vključeni vsi. Veliko aktivnosti
poteka v skupinah, zato pride tudi do vzajemnega
učenja. Na primer z učenci smo ustvarjali mesto
in eden od učencev si sploh ni mogel predstavljati,
kako naj ustvari svojo podobo mesta. V njegovi
skupini je bil učenec, ki je imel kopico zamisli in
učenec brez svoje predstave je z opazovanjem
ustvarjalnega učenca tudi sam uspel nekaj
ustvariti. S spreminjanjem dinamike, odnosov in
razmerij učitelj omogoči začetek ustvarjalnega
in učinkovitega načina učenja, obenem pa začne
dobivati koristne povratne informacije.
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Veronika Za primer lahko vzamemo vroči stol,
eno od tehnik gledališke pedagogike: v vlogi na
vročem stolu je lahko bodisi učitelj bodisi učenec.
Če ponazorimo na konkretnem primeru: Učitelj
se v vlogi Franceta Prešerna usede na stol, učenci
sedijo okoli njega in ga sprašujejo, učitelj pa
odgovarja na njihova vprašanja. Z vzpostavitvijo
dialoga se vzpostavi tudi zanimanje učencev, če
Prešerna zgolj razlagaš in predstavljaš dejstva
iz njegovega življenja, si učenci zagotovo manj
zapomnijo, manj so vključeni v učni proces in
so posledično tudi manj ustvarjalni. V vlogo
lahko postavimo tudi učence: denimo v vlogo
novinarjev, ki Prešernu postavljajo vprašanja.
Vloga zagotavlja določeno varnost in tudi tisti,
ki so mogoče bolj zadržani, se bodo lažje vključili
v učno dejavnost. Na ta način se vzpostavi drugačno razmerje, saj učenci niso pasivni, ampak
aktivno soustvarjajo učni proces. Naučijo se tudi
veščin komuniciranja in sodelovanja s sošolci.
Če predstavim še primer s področja biologije:
Učitelj na listke napiše različne organe človeškega telesa. Listke razdeli vsem učencem
v razredu. Vsi tisti, ki imajo na listku napisan
organ, ki je del prebavnega trakta, morajo
priti »na oder«. Postaviti se morajo v pravilen
vrstni red, od ust do danke, in s svojim telesom
ponazoriti izbrani del prebavnega trakta. Skupaj
tako ponazorijo delovanje celotnega prebavnega
sistema. Na koncu skozenj »spustijo« jabolko –
tega predstavlja eden od učencev ali pa učitelj.
Medtem drugi učenci z glasovi ponazarjajo
potek prebave. Tako v učni proces vključimo
vse učence v razredu – četudi kdo od njih snovi
ne pozna oziroma konkretne naloge ne zna
opraviti, se s pomočjo sošolcev postavi na pravo
mesto. Njegovo neznanje ni izpostavljeno,
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Veronika Ključno je, da učenec spozna svoje
sposobnosti, saj bolj ko pozna sebe in svoje
sposobnosti, bolje se bo odločal na svoji nadaljnji
izobraževalni in poklicni poti. Pomembno je, da
učitelj pomaga učencu izboljšati njegove šibke
plati, predvsem pa to, da ga vodi k razumevanju
njegovih sposobnosti in načina delovanja. Na
nekem področju, kjer gre učencu bolje kot drugim,
se bo zelo verjetno počutil samozavestno in
zaradi izboljšane samopodobe lažje premagoval
tudi težje izzive.
Kako pomembno je zagotavljanje varnega
učnega okolja?
Veronika Delo v skupinah spodbuja in motivira
sodelovanje. Zelo pomembno je, da se vsak
učenec počuti v skupini sprejetega in lahko dobro
dela z drugimi učenci, to ustvarja varno učno
okolje za vse. Preden začnemo uvajati gledališke
pristope v pouk, je priporočljivo, da se z učenci
dogovorimo o pravilih dela v skupini. Učenje z
gledališkimi pristopi učence povezuje, omogoča
jim, da se preizkusijo v različnih vlogah, da
odkrivajo, kdo so, se izražajo na različne načine in
tako razvijajo socialno zavedanje.
Kaj pa otroci, ki jim to vseeno ni všeč?
Veronika Po mojih izkušnjah so otroci, ki se na
začetku niso želeli vključiti, po nekaj urah le
začeli sodelovati v manjših skupinah. Seveda se
nekateri otroci ne marajo izpostavljajo in treba
jim je pustiti, da opazujejo dogajanje od strani, saj
se že zgolj z opazovanjem ustvarjalnega učnega
procesa veliko naučijo.
Valentina Pomembno je, da učitelj nikoli ne
sili nobenega učenca v karkoli. Nabor tehnik je
tolikšen, da se vsak otrok zagotovo dobro počuti

vsaj v eni od njih. Poudarjam, da pri tem ne gre
toliko za igranje in nastopanje, ne gre toliko za
gledališče, kot gre za uporabo tehnik gledališke
pedagogike z namenom aktivnega učenja, ki
je človeku že po naravi bližje, saj izhaja iz tega,
kar že ve in pozna, nakar začne to povezovati
in nadgrajevati. Mogoče je v začetku uvajanja
gledaliških pristopov nekaterim učencem težko,
a sčasoma tudi oni začnejo sodelovati. Seveda
vedno obstaja način, da se učitelj s takšnimi
učenci pogovori in ugotovi, zakaj se ne počutijo
dobro. Zagotovo pa se z vzpostavitvijo skupnosti
v razredu učenci vselej povežejo, hkrati pa
gledališki pristopi dopuščajo individualnost. Za
tiste, ki ne marajo skupinskega dela, obstaja tudi
veliko tehnik, s pomočjo katerih lahko delajo
individualno.
Ali obstajajo še katere druge priložnosti,
kjer se lahko učitelji izobražujejo o uporabi
gledaliških pristopov za učenje?
Valentina V Društvu ustvarjalcev Taka Tuka
deluje delovna skupina učiteljic, ki jo vodita
Katarina Picelj in Veronika Gaber Korbar. V skupini
sta jim najprej predstavili metode in tehnike
gledališke pedagogike, potem pa so jih učiteljice
prilagajale učnim ciljem ter jih uporabljale pri
pouku v razredu. Nastali so konkretni primeri
uporabe gledaliških pristopov pri pouku in dnevne
priprave za podajanje, obravnavo in ponavljanje
učne snovi pri različnih šolskih predmetih.
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Ali ne bi ob že vnaprej izbranih in določenih
tehnikah gledališke pedagogike za določene
šolske vsebine – na primer Prešeren na vročem
stolu – izgubili možnost za ustvarjalno
uporabo teh pristopov?
Valentina Dinamika je vsakič drugačna, saj je
vselej drug učitelj z drugimi učenci. Res pa je,
da zgolj ponavljanje forme hromi ustvarjalnost.
Učiteljem je preprosto treba pomagati pri tem,
da izhajajo iz učnih načrtov in učnih priprav, ne pa
toliko iz konkretnih učbenikov, ki jim zdaj povečini
zelo sledijo. Zato je treba najprej zagotoviti,
da bodo učitelji na gledališke pristope dobro
pripravljeni. Vnaprej pripravljene učne vsebine z
dodano metodologijo gledališke pedagogike to
zagotavlja, nato pa lahko učitelji začnejo delati
po svojem občutku in eksperimentirati. Pri delu
z učitelji sicer nenehno poudarjamo, da gre
predvsem za vir navdiha, da je konkretni primer
le spodbuda za učitelja, da naredi nekaj svojega,
drugačnega in ustvarjalnega.
Veronika Učitelje spodbujamo, da ob isti temi
zastavijo učne priprave z uporabo različnih
metod in tehnik gledališke pedagogike. Nabor
različnih zamisli in rešitev nameravamo objaviti
na naši spletni strani. Tako bodo učitelji videli,
da je mogoče skozi optiko gledališke pedagogike
na primer učno uro o Prešernu pripraviti na
raznovrstne načine.

Kaj vse to pomeni za učitelja? Najprej se mora
priučiti gledaliških pristopov, jih zagovarjati
na šoli, potem pa se mora še veliko dodatno
pripravljati na samo izvedbo pouka in bolj
pozorno opazovati vsakega učenca posebej.
Kako naj torej učinkovito vpeljuje gledališke
pristope v pouk?
Veronika Učiteljem sicer teh pristopov ni treba
posebej zagovarjati, saj imajo avtonomijo in
lahko izpeljejo učne ure tako kot menijo, da je
najbolje, pomembno je le, da izpolnijo začrtane
cilje iz učnega načrta. Pokazalo pa se je, da jih
moramo vpeljevati postopoma, na primer eno
tehniko, deset do petnajst minut v celotni šolski
uri, da se otroci postopoma navadijo na aktivno
sodelovanje. Najbolje je, da učitelj začne s
tehnikami gledališke pedagogike, ki so mu blizu
in z vsebinami, ki bodo pritegnile učence. Lažje je,
če imajo učenci o vsebini že nekaj predhodnega
znanja, ki ga lahko s pomočjo tehnik gledališke
pedagogike utrjujejo in nadgrajujejo. Verjetno ne
bo šlo že prvič vse gladko, a na napakah se tudi
največ naučimo, izkušnje pa nam pomagajo pri
razvoju vseh zmožnosti. Po pridobitvi praktičnih
izkušenj pa je pomembno, da se o izpeljanih
dejavnostih pogovarjamo z drugimi učitelji, ki
prav tako uporabljajo gledališke pristope.
Valentina Učitelj se mora zavedati, da gre
pri uporabi gledaliških pristopov pri pouku za
naložbo v prihodnost, podobno kot pri zdravem
načinu življenja. V začetku bo potreboval nekaj
več energije oziroma precej več priprav. A ko
bo to ponotranjil, bo tudi veliko več dobil od
učencev. Z gledališkimi pristopi bo njegovo delo
učinkovitejše, saj se bo vzpostavil obojestranski
učni proces, učitelj bo učence spoznaval in
poznal, oni pa bodo v tem procesu postali
svojevrstni zavezniki.
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Veronika Razmišljamo, da bi primere takšnih
učnih ur posneli in videoposnetke objavili na
naši spletni strani. Na primer učno uro o vesolju,
pri kateri učenci s svojimi telesi ponazorijo
razporeditev posameznih planetov, njihovo
vrtenje okoli sonca, mogoče razliko med
geocentričnim in heliocentričnim modelom
Osončja …
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Marjeta Štampek
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Učenje z gledališkimi pristopi v razredu z
gluhimi otroki
»Za učence je uporaba gledaliških pristopov pri pouku igra, zame pa je to učenje, največkrat obojestransko,« pravi Marjeta Štampek, surdopedagoginja in logopedinja, učiteljica na Zavodu za gluhe
in naglušne Ljubljana, ki je v 30 letih prakse učila vse, razen fizike in kemije, večinoma pa uči gluhe in
naglušne na razredni stopnji. Z gledališko pedagogiko se je prvič srečala prek Veronike Gaber Korbar
iz Društva ustvarjalcev Taka Tuka: “Z našimi učenci je na proslavah delala čudeže. Predstave so bile
povsem drugačne od ‘klasičnih’ šolskih, prilagojenih za otroke s posebnimi potrebami. Pokazale so
nam, da lahko otroci ob dobrem vodenju pokažejo veliko več, kot se je od njih pričakovalo.” Ta pozitivna izkušnja jo je spodbudila k raziskovanju neštetih možnosti, ki jih omogoča gledališka pedagogika.
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Zakaj gledališke pristope vključujete v pouk
gluhih in naglušnih učencev?

Vsi trije so primerni za gluhe in naglušne otroke,
ker temeljijo na izkustvenem učenju. Kateri
vidik bo učitelj izbral, je odvisno od cilja, ki ga
želi doseči. Če želi učitelj otroke pripraviti na
ogled gledališke predstave, bo v svoje delo
vključeval gledališko opismenjevanje, če bo z
njimi pripravljal gledališko predstavo, bo vključil
ustvarjanje gledališča.
Sama se poslužujem učenja z gledališkimi pristopi
pri vseh predmetih. Tako lažje razumemo, kako
sta se počutila Janko in Metka, ko sta slišala
pogovor svojih staršev, da ju bosta pustila
v gozdu; ponovimo, katere rastline in živali
srečamo v gozdu; učimo se empatije, zaupanja in
sodelovanja; seštevamo in odštevamo daljice in
še veliko drugega.
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Gluhi otroci, ki pridejo k nam, večinoma nimajo
zgrajenega nobenega jezika v zadostni meri, da
bi se lahko v tem jeziku učili, tako kot se učijo
slišeči. Izjema so gluhi otroci gluhih staršev, ki
imajo zgrajen znakovni jezik, in lahko začnejo
usvajati slovenščino, ki je v pisni obliki učni
jezik pri vseh predmetih. Seveda tudi pri tem
potrebujemo dovolj slikovite metode, da učenci
snov razumejo, četudi kakšne besede ne poznajo.
Lažje naglušni otroci imajo večinoma zgrajen
slovenski jezik z določenimi pomanjkljivostmi, to
pa jim občasno otežuje razumevanje besedil. Za
komunikacijo s sošolci potrebujejo vsaj osnovno
znanje znakovnega jezika, ki se ga učijo ob vseh
drugih šolskih predmetih. Tako učitelju ne ostane
drugega, kot da je iznajdljiv, selektiven v izbiri
podatkov, ki naj jih učenci usvojijo, in ustvarjalen
v podajanju snovi, da s tem učencem omogoči
pridobiti znanja, ki jih zahteva učni načrt. Z
uporabo gledaliških pristopov pri pouku učenci
razumevanje in znanje dejansko pokažejo in
uporabijo v namišljenih učnih situacijah. Na
ta način lahko preverim, kako so učenci snov
razumeli in ne le, ali so se na pamet naučili besede
iz zvezka. Odkar sem imela možnost spoznati
gledališko pedagogiko, si ne predstavljam več,
kako bi gluhe in naglušne otroke učila brez
uporabe gledaliških pristopov.

Kateri od treh vidikov gledališke pedagogike
(gledališko opismenjevanje, gledališko
ustvarjanje in učenje z gledališkimi pristopi)
je pri delu z gluhimi in naglušnimi otroki
»najprimernejši« oziroma ponuja največ
ustvarjalnih možnosti?
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V kolikšni meri postanejo po vaših izkušnjah
otroci oziroma učenci ob uporabi gledaliških
pristopov bolj aktivni in angažirani
soudeleženci učnega procesa in v kolikšni
meri je opazen njihov (učni) napredek?
V zadnjem času ima veliko otrok težave s
pozornostjo. Če upoštevamo opozorila nevrologov, da lahko otroci v prvem razredu
koncentrirano sledijo razlagi 15 minut, po tem
času pa potrebujejo aktivnosti, s katerimi se
nove informacije »usedejo«, jim moramo
omogočiti, da ta čas preživijo v skladu z našimi
cilji in njihovimi lastnimi potrebami. V tem delu
ure lahko učitelj vodi učence z gledališkimi
pristopi skozi ustvarjalen učni proces, da snov
utrdijo, poglobijo in nadgradijo, učitelj pa nato
preveri, kako so jo razumeli. Pri teh aktivnostih
ne more biti napačnih odgovorov, zato se jih
otroci še posebej veselijo. Poleg tega, da se
poskušam izogibati frontalnemu načinu dela, pri
katerem so lahko učenci z mislimi povsem nekje
drugje, želim, da so aktivni soustvarjalci učnega
procesa. Gledališki pristopi omogočajo prav to.
Ob aktivni udeležbi učencev je tudi pomnjenje
veliko boljše in trajnejše. Predvsem pa je pomembno, da lahko tudi otroci, ki imajo težave v
komunikaciji in se iz različnih razlogov ne morejo
izraziti verbalno, izkažejo razumevanje in znanje.
Vzrok teh težav je lahko gluhota, prav tako pa
tudi različne stopnje govorno-jezikovnih motenj,
na primer apraksija.
Nam lahko ponazorite uporabo konkretnih
tehnik gledališke pedagogike pri pouku
gluhih in naglušnih otrok?

pojme. Tako pojem »metamorfoza« (na primer
žabe) najlažje razložimo z metodo živih slik. Na
tleh označimo rob ribnika in učenci v ribniku
ponazorijo mrest (jajčeca, pokrita z vrtno
kopreno proti izsušitvi). Naslednja slika nam
pokaže, kako se iz jajčec razvijajo paglavci, ki
imajo rep in škrge, in plavajo v ribniku. Zadnja
slika predstavlja odrasle žabe, ki jim je rep
zakrnel, nimajo več škrg, zrasle pa so jim sprednje
in zadnje noge in veselo skakljajo po kopnem.
Tudi tistim učencem, ki pri pisnem preizkusu
znanja in z običajno frontalno razlago ne bi
zmogli odgovora, je ob tehniki živih slik povsem
jasno, kaj je preobrazba dvoživk. Če imamo
dovolj časa, lahko uro naravoslovja povežemo
z likovno vzgojo in ustvarimo pomanjšan ribnik
ali lokvanje iz papirja in podobno. Pri tem še
dodatno spodbujamo estetski čut.
Otroci imajo radi tudi tehniko vroči stol, ki
jo lahko uporabimo za utrjevanje snovi ali
poleg plakatov za pridobitev ocene. Eden od
učencev ali pa učitelj se postavi v vlogo, drugi
pa ga sprašujejo. Vloge so lahko zelo različne,
edina omejitev je učiteljeva domišljija in seveda
sposobnosti ter izkušnje otrok: na primer Julij
Cezar, otrok v Šparti, arheolog v Egiptu, suženj v
Rimu, zagovornik Veronike Deseniške …
Za ponavljanje teme Rodovitnost prsti pri
naravoslovju pa lahko uporabimo tehniko tunel:
učenci stojijo v dveh vrstah in tako ustvarijo
nekakšen tunel. Eden od učencev predstavi
problem, ki ga ima. Na primer: »Na mojem vrtu ne
raste nič drugega kot plevel.« Ko se pomika skozi
tunel, mu vsak od učencev poskuša svetovati,
kako naj problem reši.

Konkretne stvari je gluhim popolnoma preprosto
predstaviti, zaplete pa se, ker nimajo dovolj
pojmovnega besednega zaklada za abstraktne
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Lahko učenci ob uporabi gledaliških
pristopov pridobijo še dodatna znanja in
spretnosti, poleg usvojenih učnih ciljev?

Kako lahko uporaba gledališke pedagogike
vpliva na učence, ki so sicer v razredni
skupnosti bolj v ozadju?
Učenci, ki se sicer ne želijo izpostavljati, v varnem
okolju, ki ga ustvari učitelj v svojem razredu, radi
vstopajo v vloge, postopno si začnejo želeti, da bi
sodelovali v igri, želijo si dodati svoj prispevek k
vzdušju, preveriti svoja stališča, predvsem pa biti
del skupine. To pa je tudi eden izmed ciljev vzgoje
in izobraževanja, ki na srečo ni zgolj pomnjenje
podatkov, kot jih je danes mogoče najti že s
pomočjo vsakega pametnega telefona. Ponavadi
tisti učenci, ki imajo težave pri klasičnem
usvajanju in izkazovanju šolske snovi, na našem
»odru« blestijo v različnih vlogah, saj je to način,
s katerim lahko pokažejo svoje druge talente.

Se pogosto zgodi, da otroci s svojimi pogledi
presenetijo?

Kako vpliva uporaba gledaliških pristopov na
splošno vzdušje v razredu?

Pri takem načinu dela, ja. Najbolj mi je ostalo
v spominu, ko smo v 5. razredu obravnavali
Pepelko. Pepelka je žalostna in umazana sedela
pred ognjiščem v kleti. Učence sem vprašala, o
čem Pepelka razmišlja. Odgovorili so mi, da čaka
očeta, ki jo bo odpeljal nazaj v glavne prostore in

Kot rečeno, vzdušje gradimo skupaj z učenci.
Veseli me, da se učenci počutijo sprejete in
slišane. Včasih slišim: »Ali ni škoda, da bodo že
počitnice? Pa tako dolge bodo!«
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Učni cilji so le del procesa vzgoje in izobraževanja
v šoli. Tega se včasih premalo zavedamo in otroke
»polnimo« s podatki, ki jih nato ne znajo uporabiti
v življenju. Gledališka pedagogika omogoča
učencem, da preko lastnih izkušenj v varnem
okolju dramske fikcije preizkušajo različne
vloge, v katerih so se ali se bodo znašli. Izrazijo
lahko svoje strahove in težave, ki jih preko vloge
nekoga drugega predelajo in pogledajo z različnih
perspektiv. S tem drug drugega učijo, kakšne
so posledice določenega ravnanja, oblikujejo
vrednote, rešujejo osebna vprašanja, sprostijo
čustva in vse to jim pomaga pri osebnem razvoju
in doživljanju sebe.
Eno od pomembnih vprašanj, ki so si jih zastavljali
moji učenci, je problem identitete. Zelo veliko
poguma je potrebnega, da najstnik pove, da se
ne počuti dobro v svojem telesu, saj okolica žal
ni tako tolerantna, kot si želimo verjeti. Učenci
so se odločili, da svoj problem prikažejo na »naš«
način in tako so predelali znano Shakespearovo
dramo v Romea in Juliana. Pokazali so, kako
mislijo, da bi se lahko zgodba razvila danes,
čeprav vsi zagotavljamo, da sprejemamo otroke
take, kot so. Njihova zgodba mi je pokazala, da
oni glede tega vprašanja čutijo drugače.

kaznoval mačeho ter njeni hčeri, ker tako grdo
ravnajo z njo v njenem domu.
Pepelko sem kot otrok poslušala, pozneje
prebirala in pripovedovala verjetno neštetokrat,
a so mi šele učenci ob uporabi gledaliških
pristopov odprli oči za to možnost. To temo sem
seveda hvaležno sprejela in postavila v ospredje
potrebe učencev, ki imajo take in drugačne
izkušnje družinskega življenja.
Nadaljevali smo z igro vlog: na Center za socialno
delo sta bila poklicana Pepelkina oče in mačeha.
Izjemna izkušnja!
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Kako je mogoče s pomočjo gledališke
pedagogike pri pouku povezati gluhe in
naglušne ter slišeče učence?
V srednji šoli sem poučevala predmet komunikacija. Dijaki v enem izmed oddelkov so imeli
različne težave, polovica jih je bilo gluhih. Prvo
uro sem jih prosila, naj predstavijo drug drugega,
vendar niso vsi vedeli niti tega, kako je sošolcem
ime, saj so se družili glede na uporabo jezika.
Sčasoma pa smo oblikovali načrt, kako brez
uporabe slovenskega ali znakovnega jezika,
pač pa z uporabo tehnik gledališke pedagogike
najti skupne interese in povezati vse dijake za
doseganje skupnih ciljev. Dijaki so se trudili, da
drug drugemu razložijo svojo idejo s pantomimo,
kiparjenjem, z živo sliko in podobnimi tehnikami,
ki ne potrebujejo ne govorjenega, ne znakovnega
jezika. Dijaki so spoznali drug drugega in ugotovili, da obstaja način, s katerim lahko sodelujejo
in niso razdeljeni na »nas in vas«. V začetku je
bilo vse bolj lahkotno, sčasoma pa smo se
lotevali tudi zahtevnejših tem, ki so jih izpostavili
dijaki sami.

Kako lahko vključevanje gledaliških
elementov v izobraževalni proces pomaga
pri preseganju predsodkov, ki jih imajo gluhi
do slišečih (oziroma slišeči do gluhih)?
Vedno bolj se mi zdi, da beseda predsodki ne
opiše dobro realnega stanja odnosov med
slišečimi in gluhimi. Če sklepam po sebi, se
v večji mednarodni družbi, kjer ne poznam
vseh udeležencev, raje pogovarjam in družim
z osebami, ki jih poznam ali s katerimi lahko
komuniciram v meni znanih jezikih. Če nekdo ne
govori jezika, ki bi ga jaz razumela, verjetno ne
bova navezala pristnejših odnosov, četudi je
oseba vredna vsega spoštovanja. Povedati želim,
da je po mojem mnenju osnovni problem v
nepoznavanju in nerazumevanju jezikov. To pa,
kot sem že omenila, lahko presežemo, če se
izognemo kateremukoli jeziku in izberemo za
komunikacijo tiste elemente gledališke pedagogike, ki ne potrebujejo govorjenja. To se je
zlasti pokazalo, ko sem imela priložnost voditi
delavnico na Kitajskem
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Gluhi imajo zaradi gluhote težave v
komunikaciji, predvsem verbalni, zato njihov
način komuniciranja temelji na razumevanju
in izražanju z neverbalno komunikacijo. Pri
komunikaciji vsakodnevno uporabljajo znakovni
jezik, ki poleg dogovorjenih znakov vključuje še
mimiko, govorico telesa in gibanje. V pantomimi
so gluhi pravi mojstri. Slišeči govorice telesa ne
spremljamo tako pozorno ali jo celo ignoriramo,
čeprav je zelo pomemben element komunikacije.
Na tem področju so zato gluhi v veliki prednosti
in učitelj lahko to zelo dobro izkoristi pri gradnji
samopodobe gluhih, ki sicer mnogokrat ni prav
dobra. Običajno slišeči ves čas hitimo, ne oziramo
se na drobne detajle in nismo pozorni na reakcije
ljudi okrog nas, kar nas odtujuje. Pri gluhih to ne
gre tako in na tem področju se lahko slišeči učimo
od gluhih. Ko za sporazumevanje v skupini gluhih
in slišečih učencev uporabimo tehnike gledališke
pedagogike, na primer pantomimo ali žive slike,
je rezultat v skupinah, v katere so vključeni gluhi
in slišeči učenci, veliko bolj dodelan kot zgolj v
slišečih skupinah.

Kako je mogoče skozi gledališko pedagogiko
slišečim približati in jih naučiti (slovenskega)
znakovnega jezika ter zakaj je to lahko
koristno?
Znanje kateregakoli jezika je zelo koristno samo
po sebi, saj nikoli ne vemo, kam nas bo peljala
pot v življenju. Predstavljajte si, kako omejeni bi
bili, če ne bi znali vsaj malo angleškega jezika!
Pa nismo Angleži. In če se želimo pogovarjati z
gluhimi, se moramo pač naučiti njihovega jezika.
Saj se tudi oni učijo slovenščine, a imajo omejitve,
ki si jih niso izbrali sami. In ker sobivamo, je prav,
da drug drugega razumemo.
Z gledališkimi pristopi je mogoče učiti marsikaj,
jezik ali snov kateregakoli predmeta v šoli. Z
nekaj domišljije lahko učitelj naredi zabavno celo
poštevanko. Ker je znakovni jezik gibalni jezik in s
tem nekoliko podoben gledališki igri, se ga lahko
uči vsak, ki ima za to vsaj malo veselja, pri čemer
sploh ni nujno, da je talentiran za jezike.
Torej, če bi želela skupino slišečih popeljati
v svet znakovnega jezika, bi to naredila skozi
zgodbo. Ko izberemo cilj, se metode in tehnike
gledališke pedagogike skozi proces kar same
ponujajo, izbiramo in uporabljamo pa jih glede na
udeležence, njihove izkušnje, starost in potrebe.
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Pri načinu neverbalnega sporazumevanja
so gluhi in naglušni učenci močnejši. Kako
je mogoče v okviru gledaliških pristopov to
prednost uporabiti za sporazumevanje med
njimi samimi in s slišečimi?

DE
LAV
NI
CE

MOČ (SPO)RAZUMEVANJA – Osnove gledališke pedagogike

V tem delu nagovarjamo vse; tiste, ki se z gledališko pedagogiko šele srečujete, in tiste, ki jo že uporabljate pri svojem delu. Izbrali smo pet delavnic,
ki zajemajo vse tri vidike gledališke pedagogike. Naš ključni cilj je prikazati,
kako lahko s pomočjo gledaliških pristopov razvijamo raznovrstna področja ter kako se lahko izbrane dejavnosti priredijo za doseganje različnih
ciljev. Seveda pa v gledališki pedagogiki ni ničesar strogo predpisanega,
tako da lahko predstavljene delavnice v lastni praksi po smislu prilagajate,
odvzemate, dodajate, prenesete na druga področja itn.
Verjetno se vsi, ki vas je vsebina te knjige pritegnila, strinjate, da je za uspešno poučevanje in uporabo različnih pristopov poučevanja zelo pomembna
praksa. Tudi pri gledališki pedagogiki je tako. Delavnice v nadaljevanju so še
vedno le približek osebni izkušnji, saj le kot neposredno udeleženi v gledaliških dejavnostih dodobra spoznate široko paleto možnosti, ki jih nudi gledališka pedagogika, se povežete z ostalimi v skupini in začutite tisto pravo
sodelovalno moč, značilno za kolektivno gledališko umetnost. Potrebujete
torej le kanček poguma, da si upate nova znanja in ideje prenesti naprej –
v vaš razred in šolski kolektiv. Želimo vam veliko ustvarjalnih trenutkov z
gledališko pedagogiko!

MOČ (SPO)RAZUMEVANJA – Osnove gledališke pedagogike

UVOD

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – GLEDALIŠKO OPISMENJEVANJE

Sandra Jenko

JEZIKI GLEDALIŠČA
Gledališka uprizoritev je umetniško delo različnih ustvarjalcev, ki združeni
povezujejo različne tipe umetniškega izražanja. Uprizoritvena izrazna sredstva
tvorijo sistem gledaliških znakov, ki jih lahko razdelimo med akustične (govor, zvok,
petje, glasba …) in vizualne, vezane na igralca (gib, mimika, maska, kostum …) ali
odrski prostor (scena, rekviziti, svetloba …). Tak sistem znakov lahko enačimo tudi
z jeziki gledališča. Sposobnost branja in razumevanja gledaliških jezikov je pogoj za
aktivno in kritično doživljanje gledališke predstave, zato je pomembno, da otroke in
mladino seznanimo z gledališkimi izraznimi sredstvi in jih tako pripravimo na obisk
gledališča. V ta namen lahko uporabimo tudi različne metode in tehnike gledališke
pedagogike.
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Učne metode:
• Igra vlog
• Simulacija
• Vizualizacija
• Improvizacija
• Prezentacija
• Delo z besedilom
• Delo s slikovnim gradivom
• Raba predmeta v dramskem kontekstu

Učne oblike:
• Delo v skupini

Učni pripomočki:
• Preprosti predmeti (lesena kuhalnica, kartonasti tulec, blago, mala žogica …)
• Kostumske skice (možen vir: digitalne razstave Slovenskega gledališkega inštituta)
• Scenske skice (možen vir: digitalne razstave Slovenskega gledališkega inštituta)
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Učni cilji:
• Učenci se urijo v aktivnem gledanju in opazovanju.
• Učenci razvijajo ustvarjalnost, domišljijo, natančnost in koncentracijo.
• Učenci se senzibilizirajo za gledališka izrazna sredstva.
• Učenci ustvarjajo, berejo in razumejo gledališke znake.
• Učenci se sporazumevajo verbalno, akustično in neverbalno.
• Učenci kritično izražajo in sprejemajo različna mnenja.

Zrcalo – opazovanje, natančnost in ogrevanje telesa
Učenci se v parih postavijo eden nasproti drugega. Ena oseba v paru izvaja gibe, ki jih druga zrcalno
posnema. Gibanje, kretnje in mimika morajo biti počasne in dobro vidne, ker je namen vaje čim bolj
sinhrono gibanje obeh oseb. V idealnem primeru zunanji opazovalec ne more ugotoviti, kdo vodi
in kdo posnema gibe. Ko se učenca v paru sinhrono gibata, naj čim bolj neopazno zamenjata vlogi
vodje in posnemovalca – zrcala.

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – GLEDALIŠKO OPISMENJEVANJE

Učitelj podobno vajo lahko izvede tudi s celotno skupino učencev. Učenci se postavijo v krog. Eden
od učencev je vodja, ki si izmišljuje gibe, ostali ga posnemajo.
Možne so tudi variacije:
•
•

Učitelj učence usmerja s tematskimi navodili: zjutraj pred ogledalom, delo na vrtu, v slikarskem
ateljeju, glasbeni orkester, v garderobi, igranje komedije ...
Eden od učencev zapusti prostor. Ostali učenci se dogovorijo, kdo bo vodja in katero taktiko
bodo izbrali, da učenec, ko pride v razred, ne bo ugotovil, kdo vodi gibanje. Ko se učenec vrne v
razred, ima tri možnosti, da ugotovi, kdo je vodja.

48

Zbor – usklajenost skupine in ogrevanje glasilk

•

Ritmične zvoke podkrepimo z ustreznimi ritmičnimi gibi.

Učitelj se z učenci pogovori o pomenu usklajenosti in sodelovanja med ustvarjalci gledališke
predstave ter usmeri pogovor tudi na aktivno vlogo gledalca, ki mora dogajanje na odru dobro
opazovati.

Detektivi – opazovanje, pozornost in pomnjenje
Trije učenci se postavijo pred skupino ostalih učencev in vsak v izbranem položaju sestavijo živo
sliko. Gledalci si jih dobro ogledajo pri čemer so pozorni na vsako podrobnost, nato zaprejo oči.
Učitelj nato spremeni tri do pet podrobnosti v živi sliki, npr. zaviha rokav, zamenja copate, spremeni
položaj roke ... Ko so spremembe izvedene, učitelj učencem reče, da lahko ponovno odprejo oči.
Učenci poskušajo navesti vse spremembe.
Vaja na igriv način spodbuja opazovanje, pozornost in pomnjenje.
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Učitelj učence razdeli v dve skupini, ki si stojita nasproti. V vsaki skupini izbere zborovodjo, ki se
postavita eden nasproti drugega pred svojo skupino. Naloga zborovodja je izvajati ritmične zvoke,
ki jih zbor za njim ponovi (npr. Taka Taka – Taka Taka). Drugi zborovodja in njegov zbor pa se odzove
na slišani zvok (npr. Tuka Tuka – Tuka Tuka). Tako si zbora podajata zvoke, lahko tudi konkretne
besede ali stavke. V najboljšem primeru vzpostavita dialog po principu akcija – reakcija, ki poteka
brez premorov. Zbora poskušata ustvariti in vzdrževati določen ritem, med učenci pa se vzpostavi
skupinska dinamika.
Variacija:

Žive slike – opazovanje in branje znakov

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – GLEDALIŠKO OPISMENJEVANJE

Učenci se usedejo na eno stran razreda, da na drugi strani prostora nastane »oder« za sestavljanje
žive slike. Prvi učenec gre na »oder« in se postavi v izbrani položaj. Ostali učenci ga opazujejo in
naslednji učenec, ki dobi idejo, kako bi sliko dopolnil, se postavi na »oder« v izbranem položaju.
Tako nadaljuje postopoma še nekaj naslednjih učencev, dokler se ne oblikuje živa slika s 5–6 liki.
Učenci na »odru« stojijo nepremično, medtem ko učitelj vodi pogovor z ostalimi učenci in jih
usmerja z vprašanji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaj vidite?
Koga vidite?
V kakšnem odnosu so?
Kje se nahajajo?
Kaj se dogaja?
Kaj delajo?
Kako se počutijo?
Kaj mislite, da bi liki v tem trenutku rekli?
Kaj mislite, da se bo zgodilo v naslednjem trenutku?

Učenci razbirajo položaje in analizirajo sliko, pri čemer ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Zbirajo
vtise in komentirajo mnenja drugih, hkrati pa spoznajo, kako različno lahko beremo in razumemo
enake znake.
Vaja spodbuja zavedanje o vlogi aktivnega in kritičnega gledalca, ki s svojo domišljijo dopolnjuje
videno in znake povezuje v zanj smiselno celoto.
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Čarobni predmet – pantomima, domišljija in rekviziti

Scenske skice – vizualna podoba, pripovedovanje zgodb
Učitelj učencem razdeli različne scenske skice, ki si jih učenci podrobno ogledajo. Pri opisovanju skic
usmerja učence s sledečimi vprašanji:
•
•
•
•
•

Kaj vidite?
Kje se prizor dogaja?
Kdaj se prizor dogaja?
Kdo bi lahko nastopal v njem?
Kakšno je vzdušje v tem prostoru?

Izhajajoč iz ene scenske skice učitelj učence spodbudi k pripovedovanju zgodbe, ki temelji samo na
slikovni informaciji in domišljiji učencev. Po skupnem pripovedovanju zgodbe učitelj vpraša učence,
kako bi v popolnoma praznem odrskem prostoru prepoznali, kje se prizor dogaja. To je izhodišče za
dejavnost, pri kateri učenci odigrajo prostore.
Učitelj učence razdeli v skupine po pet do šest oseb. Vsaka skupina si izbere lokacijo dogajanja in
pripravi kratek prizor, v katerem smejo nastopajoči učenci uporabiti tudi govor, vendar ne smejo
eksplicitno povedati, kje se nahajajo.
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Učitelj učencem predstavi preprost predmet (npr. kartonasti tulec, leseno kuhalnico …), ki se lahko
v igri pantomime spremeni, v karkoli si zamislijo. Učenci eden za drugim prikažejo, v kaj se spremeni
predmet tako, da ga v igri odtujijo in uporabijo kot npr. daljnogled, lopar za tenis, sabljo, dirigentsko
palico, veslo … Ko učencem zmanjka idej, zamenjamo predmet, ki ima tokrat drugačno obliko (npr.
kos blaga, manjša žoga, knjiga, banana ...).
Preprosta domišljijska vaja ozavešča pomen različnega interpretiranja enakega znaka ter spodbudi
ustvarjalnost, domišljijo skozi igro pantomime. Poleg tega odpira možnost za pogovor o uporabi
rekvizitov v predstavi.

Ko učenci prizore pripravijo, si jih ogledamo. Cilj dejavnosti ni (samo) uganiti prostor. Igranega
prizora torej ne prekinemo, temveč si ga gledalci ogledajo v celoti in se nato pogovorijo o videnem.
Ponovno so pozvani, da razložijo, kako so razumeli znake. Hkrati pa spoznajo tudi igralci prizorov,
da gledalci njihovo sporočilo mogoče razumejo ali občutijo drugače, kot so si ga sami zamislili.
Učenci se naučijo izražati in sprejemati različna mnenja ter kritike.
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Kostumske skice – vizualna podoba in analiza likov
Tudi pri naslednji dejavnosti slike predstavljajo izhodišče za
raziskovanje pomena kostumografije in zunanjega videza
igralcev. Učenci si ogledajo kostumske skice in povedo, koga
vidijo ter kakšne značilnosti in lastnosti ima. Posamezne like
na slikah lahko učenci z govorom in gibom oživijo. Z učenci
ugotavljamo, v kakšnem medsebojnem odnosu so liki glede na
kostumske skice – v tem primeru moramo imeti skice iz iste
uprizoritve.
Tako preidemo na temo statusov, ki niso povezani samo z
družbenimi sloji ali ekonomskimi položaji, temveč se izražajo
tudi v nadvladi in podreditvi različnih likov v prizoru. Med
predstavo se lahko statusi med liki velikokrat zamenjajo in se
ne ujemajo vedno z njihovim slojem ali položajem.

Statusi – improvizacija, odnosi ter branje in razumevanje
znakov
Učitelj prosi pet učencev, da pridejo na »oder«. Učenci izžrebajo listek s številko. Na listkih so
številke od ena do pet, pri čemer predstavlja ena najnižji, pet pa najvišji status. Listkov si med seboj
ne pokažejo. Učitelj skupaj z ostalimi učenci izbere situacijo, v kateri se osebe znajdejo, na primer na
tržnici. V naključnem vrstnem redu vstopajo učenci v improvizirani prizor, v katerem vsak poskuša
čim bolj jasno odigrati status, ki ga je izžrebal. Čez nekaj časa ali ko se prizor smiselno zaključi,
se igra prekine in učenci-gledalci analizirajo statuse. Na koncu tudi učence-igralce povprašamo po
njihovem mnenju o razporeditvi statusov.
Velikokrat se izkaže, da s pretiravanjem pošiljamo najbolj jasna sporočila. Prav tako pa smo lahko
tudi hitro v zmoti, ker si vsak značilnosti določenega statusa tolmači drugače.
Kot pri vseh dejavnostih tudi tukaj vaja dela mojstra in sčasoma dobijo učenci vedno boljši čut za
izražanje in branje znakov ter za izražanje in utemeljevanje mnenj, kar krepi tudi njihovo vlogo
aktivnih in kritičnih gledalcev.
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Refleksija
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Delavnico zaključi učitelj s pogovorom o predstavi, ki si jo namerava z učenci ogledati. Izhodišče
za zbiranje asociacij in pričakovanj je lahko že sam naslov predstave, lahko pa uporabimo tudi
fotografije in druga gradiva. Asociacije in pričakovanja zapišejo učenci na tablo ali na večji papir/
plakat. Po možnosti se učenci dotaknejo vseh umetniških izrazil, ki so jih med delavnico spoznali
(zgodba, liki, kostumi, scena, čustva, vzdušja …). Tako obnovijo tudi pridobljeno znanje. Zbrane
zamisli shrani učitelj za pogovor po ogledu predstave.

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – GLEDALIŠKO USTVARJANJE

Valentina Korbar

OD DOGODKA DO FILMA
Kako brez teksta do ideje za gledališko predstavo, ki jo soustvarjamo s skupino
učencev?
Pri ustvarjanju šolske gledališke predstave mora učitelj izhajati iz učencev. Z
uporabo metod in tehnik gledališke pedagogike jih vodi skozi ustvarjalni proces, v
katerem le-ti raziskujejo in analizirajo različne situacije, odnose in čustva. Na ta
način skupaj ustvarijo vsebine, ki jih učitelj smiselno vključi v gledališko predstavo.
S tem zagotovi, da se učenci počutijo del celotnega procesa in se na globljem nivoju
povežejo s sporočilom predstave.
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•
•
•

Učenci razvijajo zmožnost izražanja z mimiko,
kretnjami, gibanjem in govorom.
Učenci razvijajo zmožnost dvosmernega sporazumevanja.
Učenci spoznavajo osnovne filmske žanre.

Učne metode:
•
•

Delo s slikovnim gradivom
Prezentacija

Učne oblike:
• Individualno delo
• Delo v skupini

Učni pripomočki:
•
•
•

Karte čustev iz igre Dej povej oz. karte s simboli različnih čustev
Listi z opisi filmskih žanrov (1 list = 1 žanr)
3 x o(b)ris osebe
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Učni cilji:

Stroj čustev – ogrevalna dejavnost
Učitelj v razredu predvidi prazen prostor, kjer bodo učenci ustvarili stroj čustev. Učitelj in učenci
se postavijo v drug del razreda. Učitelj določi čustvo. Učenci eden po eden prihajajo v prostor, kjer
nastaja stroj. Vsak učenec si izmisli ponavljajoč gib in zvok, ki zanj predstavlja določeno čustvo.
•

Pomembno je, da so učenci med seboj povezani in gibi usklajeni/sinhronizirani.

Ko so vsi učenci vključeni, je skupina s ponavljajočimi gibi in zvoki ustvarila stroj čustev.
Stroj lahko nadgradimo:

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – GLEDALIŠKO USTVARJANJE

•
•
•

Stroj dela vedno hitreje.
Stroj dela kot v počasnem posnetku.
Spremenimo čustvo.

Ustvarjanje dogodka z živimi slikami
Učitelj razdeli karte, na katerih so simboli različnih čustev. Vsak učenec poišče svoje mesto v razredu
in razmisli, kako bo upodobil dodeljeno čustvo. Na znak učitelja se vsi učenci postavijo v kipe.
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Učitelj si ogleda kipe in jih smiselno poveže med seboj tako, da nastanejo tri žive slike.
Učenci si morajo zapomniti svojo postavitev v živi sliki, saj jo bodo ostali učenci (iz drugih
dveh skupin) analizirali.

Učenci analizirajo vsako živo sliko posebej. Prva skupina se postavi v svojo živo sliko. Učitelj ostale
učence vpraša:
•
•
•
•
•

Kaj vidite?
Kje se osebe nahajajo?
Kdo je glavna oseba?
Katero je prevladujoče čustvo v tej situaciji?
Kaj mislite, da se je zgodilo?

Enak postopek ponovijo še za živi sliki dve in tri.
Učenci si v skupinah izmislijo dogodek ter pri tem upoštevajo kraj, glavno osebo in prevladujoče
čustvo, kot so jih določili ostali učenci.
•

Dogodek mora biti dovolj pomemben, da bo zanimiv za medije in splošno javnost.

Učenci odigrajo svoje dogodke.
•

Ostali učenci morajo pozorno opazovati nastope svojih sošolcev, ker bodo videno potrebovali
za nadaljnje delo.
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•

Televizijska reportaža
Učenci se vrnejo v svoje skupine. Vsaka skupina dobi delovni list, na katerem je o(b)ris osebe.
Poimenujejo glavno osebo svojega dogodka in v notranjost o(b)risa vpišejo, kako se je počutila v
predstavljenem dogodku.
Učitelj razloži učencem, da so bili dogodki tako zanimivi, da so se različne medijske hiše odločile, da
bodo o njih poročale. Vsaka skupina dobi nalogo, da pripravi televizijsko reportažo:

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – GLEDALIŠKO USTVARJANJE

•
•
•

Skupina 1 o dogodku skupine 2.
Skupina 2 o dogodku skupine 3.
Skupina 3 o dogodku skupine 1.

Učenci zaigrajo televizijske reportaže o dodeljenem dogodku.
Učenci se vrnejo v svoje skupine. Vsaka skupina o(b)ris glavne
osebe dopolni tako, da na levo zunanjo stran napiše, kako se
je počutila, ko si je na televiziji ogledala reportažo o dogodku.

O dogodku posnamejo film
Po desetih letih so na podlagi vseh treh dogodkov posneli filme. Naloga učencev je, da jih odigrajo v
žanru, opisanem na “izžrebanem” učnem listku. Vsaka skupina dobi nalogo, da pripravi film in sicer:
•
•
•

Skupina 1 o dogodku skupine 3.
Skupina 2 o dogodku skupine 1.
Skupina 3 o dogodku skupine 2.

Učenci zaigrajo film o dodeljenem dogodku v izbranem žanru.
Učenci se vrnejo v svoje skupine. Vsaka skupina o(b)ris glavne osebe dopolni tako, da na desno
zunanjo stran napiše, kako se je oseba počutila, ko si je ogledala film.
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Refleksija
Nekaj primerov izhodiščnih vprašanj za razpravo:
•
•
•
•

Kako se je dogodek spreminjal?
Kako je lik doživel dogodek, reportažo in film?
Katera dejavnost je za učence predstavljala največji izziv?
Kaj so se iz ustvarjalnega procesa naučili?
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Učenci in učitelj se usedejo v krog in se pogovorijo o ustvarjalnem procesu.

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – UČENJE S POMOČJO GLEDALIŠKIH PRISTOPOV

Katarina Picelj

V SVETU ZGODB
Učitelj lahko z uporabo gledaliških pristopov pri pouku učencem omogoči, da
obravnavana umetnostna besedila bolje razumejo, bolj kritično vrednotijo in jih
izkustveno doživljajo. Delavnica ponuja sosledje dejavnosti, skozi katere učenci
prepoznajo potek dogajanja, oblikujejo stališča do ravnanj književnih likov,
prepoznajo njihove značajske lastnosti ter opazujejo in primerjajo njihove različne
perspektive.
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Učne metode:
• Igra vlog
• Delo z besedilom
• Prezentacija

Učne oblike:
• Individualno delo
• Delo v skupini

Učni pripomočki:
• Listi z naslovi učencem poznanih umetnostnih besedil
• O(b)ris osebe za vsako skupino
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Učni cilji:
• Učenci spoznavajo različna umetnostna besedila.
• Učenci razvijajo zmožnost doživljanja, razumevanja
in vrednotenja umetnostnih besedil.
• Učenci dogodke iz istega besedila umestijo v ustrezno časovno sosledje.
• Učenci opazujejo in primerjajo različne perspektive književnih likov.

Igra atomčki – ogrevalna dejavnost

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – UČENJE S POMOČJO GLEDALIŠKIH PRISTOPOV

Učenci hodijo po prostoru. Paziti morajo, da so vsi približno enako oddaljeni drug od drugega in se
premikajo enako hitro. Učitelj ploskne in pove številko od ena do devet. Izbirajte števila, ki zagotovijo, da nihče od učencev ne ostane sam.
Ko so učenci v skupinah, učitelj pove, kaj naj upodobijo s svojimi telesi (npr. drevo, hiša, pralni stroj,
zmaj …). Postavljene kipe si skupaj ogledajo in se o njih pogovorijo.
Zadnja upodobitev vključuje 4–5 učencev, ki v skupini nadaljujejo z delom.

Zgodba v treh živih slikah
Vsaka skupina izbere list z naslovom umetnostnega besedila, ki ga učenci poznajo.
V skupinah se učenci pogovorijo o vsebini izbranega besedila: kateri liki/osebe nastopajo, splošne
značilnosti, najbolj prepoznavni dogodki ...
Po pogovoru naj učenci pripravijo tri žive slike, s katerimi bodo upodobili uvod, jedro in zaključek
izbranega književnega dela.
Vsaka skupina predstavi svoje delo v treh slikah, tako da se ob učiteljevem znaku-plosku postavijo
najprej v prvo, ob naslednjem znaku-plosku v drugo in nazadnje še v tretjo sliko. Ostali učenci si žive
slike natančno ogledajo.
Učitelj vodi pogovor, v katerem učenci videno opišejo. Pomembno je, da učitelj postavlja čim bolj
odprta vprašanja.
Primeri vprašanj:
• V kakšnih razmerjih so osebe?
• Kje se nahajajo?
• Kaj delajo?
• Kaj mislite, za katero književno delo gre?
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O(b)ris izbranih likov

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – UČENJE S POMOČJO GLEDALIŠKIH PRISTOPOV

Vsaka skupina dobi delovni list na katerem je obris osebe, obris lahko narišejo tudi sami. Ni nujno,
da je izbrani lik oseba; lahko je tudi žival, predmet …
V skupini se učenci pogovorijo in izberejo lik iz dodeljenega književnega dela, ki se jim zdi najbolj
zanimiv, pomemben ipd. in navedejo razloge zakaj. Okrog obrisa napišejo zunanje lastnosti lika
(izgled, vedenje, prijatelji, družina, hobiji), v obris pa, kako se lik počuti, kakšne so njegove notranje
lastnosti (razmišljanja, želje, občutki, vrednote, značajske lastnosti). Tako nastane karseda celostni
o(b)ris izbranega književnega lika.

Liki oživijo na vročem stolu
Učenci v skupinah določijo, kdo bo v vlogi izbranega lika odgovarjal na vprašanja na vročem stolu.
Učenec se usede na stol, ostali učenci iz skupine pa okoli njega. Na vidno mesto pritrdimo plakat z
obrisom lika iz zgodbe, ki ga učenec pooseblja.
Učenci iz drugih skupin mu postavljajo vprašanja. Učenec na vročem stolu prevzame vlogo izbranega lika in odgovarja v prvi osebi. Če je v dilemi, se lahko (preden odgovori) posvetuje s sošolci iz
svoje skupine.
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Zorni kot izbranega lika

Učenci zgodbe delijo s sošolci.

Refleksija
Iztočnica za pogovor:
• Kako se je po izvedenih dejavnostih spremenil pogled učencev na obravnavana književna
dela?
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Učenci v svojih skupinah ali individualno napišejo zgodbo o obravnavanem delu iz zornega kota
lika, ki so ga predstavili na vročem stolu.

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – UČENJE S POMOČJO GLEDALIŠKIH PRISTOPOV

Veronika Gaber Korbar

PERIODNI SISTEM
Ruski znanstvenik Dimitrij Ivanovič Mendelejev je bil predan učitelj kemije. Elemente
in njihove lastnosti je napisal na posamezne karte, ki jih je nato razvrščal na podlagi
atomske mase ter kemijskih in fizikalnih lastnosti. Našel je določene vzorce in na
osnovi teh vzorcev je leta 1869 razporedil 63 tedaj poznanih elementov v preglednico,
ki jo danes imenujemo periodni sistem.
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Učne metode:
• Učitelj v vlogi
• Delo z besedilom
• Prezentacija

Učne oblike:
• Individualno delo
• Delo v skupini

Učni pripomočki:
• Kartonaste kartice (na sprednji strani simbol elementa,
na zadnji njegove lastnosti)
• Učni listi (značilnosti PSE)
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Učni cilji:
• Učenci se seznanijo z zgodovino nastanka periodnega sistema elementov
(v nadaljevanju PSE).
• Učenci spoznajo simbole, imena in atomsko število nekaterih elementov.
• Učenci razvijajo spretnosti pri delu s podatki iz PSE.

Elementi se predstavijo

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – UČENJE S POMOČJO GLEDALIŠKIH PRISTOPOV

Učenci sedijo v krogu. Učitelj jim razdeli pripravljene karte. Vsak učenec predstavi svoj element tako,
da pove ime elementa, simbol, ki se za ta element uporablja, in dve dejstvi v povezavi z njim. Nato
nadaljuje njegov desni sosed.
Primeri:
• Moj element je kisik. Simbol za kisik je O. Kisik je zelo reaktivna nekovina. Vsa živa bitja ga
porabljajo za celično dihanje.
• Moj element je natrij. Simbol za natrij je Na. Natrij je mehka kovina. V veliki koncentraciji se
nahaja v morju.

Zamenjaj stol, če ...
Učenci obdržijo iste karte ali pa si jih med seboj zamenjajo. Še vedno sedijo na stolih. Učitelj poda
navodilo:
•

Zamenjaj stol, če je tvoj element kovina.

Vsi učenci, katerih element spada med kovine, morajo zamenjati stol. Igra se nadaljuje z naslednjo
trditvijo.
•

Zamenjaj stol, če …
• … imaš element prve periode.
• … imaš element VI. skupine.
• … imaš element, ki ima štiri valenčne ali zunanje elektrone.
• … imaš element, ki ima masno število manjše od 40.
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Razvrščanje v skupine glede na …

•

Razporedite se na podlagi masnega števila od elementa z najmanjšim do elementa z največjim
masnim številom.

Po vsaki razporeditvi se učitelj z učenci pogovori o tem, kako atomska masa oz. masno število vpliva
na vedenje oz. lastnosti elementov.

Žive slike
Učenci obdržijo iste karte ali pa si jih med seboj zamenjajo. Nadaljujejo s hojo po prostoru. Učitelj
poda navodilo:
• Razdelite se v skupine glede na skupine PSE: alkalijske kovine, zemljoalkalijske skupine, prehodni
elementi, halogeni plini in žlahtni plini.
Učenci ostanejo v teh skupinah in nadaljujejo z novo dejavnostjo.
Učitelj razdeli učencem učne liste. Vsaka skupina dobi učni list, na katerem so napisane značilnosti
skupine. Učenci učne liste preberejo in se dogovorijo kako bodo z živo sliko upodobili značilnosti
svoje skupine. Ko so vse skupine pripravljene, se učenci prve skupine postavijo v živo sliko, ostali
učenci pa sedijo in komentirajo videno. Učitelj vodi pogovor tako, da postavlja čim bolj odprta
vprašanja:
• Kaj vidite?
• Kaj želijo učenci sporočiti?
• Katere lastnosti imajo elementi te skupine?
• Ali prepoznate kakšno uporabno vrednost elementov te skupine?
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Učenci obdržijo iste karte ali pa si jih med seboj zamenjajo. Prosto hodijo po prostoru.
Učitelj poda učencem naslednja navodila:
• Razporedite se na podlagi atomske mase od elementa z najmanjšo do elementa z največjo
atomsko maso.

Šele ko ostali učenci zaključijo z analiziranjem in komentiranjem žive slike, da učitelj besedo skupini
učencev, ki je živo sliko predstavila. Razložiti morajo, kaj so dejansko želeli predstaviti s svojo živo
sliko.

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – UČENJE S POMOČJO GLEDALIŠKIH PRISTOPOV

Predstavitev žive slike lahko poteka tudi tako, da se učitelj dotakne posameznega učenca v sliki in
ta razloži, kaj predstavlja in kaj sporoča njegov položaj v sliki.
Postopek se ponavlja, dokler se ne predstavijo vse skupine.

Učitelj v vlogi znastvenika Dimitrija Ivanoviča Mendelejeva
Učitelj si nadene suknjič, ki označuje, da je v vlogi Dimitrija
Ivanoviča Mendelejeva. Učenci se usedejo na stole, ki so
postavljeni v polkrog, učitelj v vlogi pa na stol v sredini
polkroga. »Znanstvenik« nagovori učence in jih povabi, da mu
postavljajo vprašanja. Učitelj odgovarja na vprašanja učencev
in v odgovore vpleta informacije, ki so pomembne za podajanje
nove učne snovi.
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Refleksija
Napiši dve novi stvari, ki si se ju danes naučil/-a.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Česa še ne razumeš povsem?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – UČENJE S POMOČJO GLEDALIŠKIH PRISTOPOV

Veronika Gaber Korbar

SPOZNAJMO GLUHE
Za uspešnost gluhega učenca v šoli je v veliki meri odgovoren učitelj. Učinkovito
vključevanje ni odvisno samo od učnega uspeha gluhega učenca, temveč tudi od
njegove socialne vključenosti v razred. Pomembno je, da učitelji in sošolci spoznajo
značilnosti gluhih in znakovni jezik ter sprejmejo njihovo kulturo. Šele takrat bosta
stik z drugačnostjo in preplet različnih kultur obogatila delo v razredu.
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Učne metode:
• Improvizacija
• Igra vlog
• Simulacija
• Delo s slikovnim gradivom

Učne oblike:
• Individualno delo
• Delo v skupini

Pripomočki:
• Listi z narisano enoročno abecedo
• Krep maskirni lepilni trak
• Plakat
• Flomastri
• 3 x 12 balonov
• 3 x 4 x A4 list
• Lepilni trak
• Slušalke z aktivnim dušenjem zvoka
• Knjiga Spoznajmo gluhe (priprava za učitelja)
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Učni cilji:
• Učenci se naučijo enoročne abecede in nekaj kretenj v znakovnem jeziku.
• Učenci ugotavljajo in spoznajo pravila sporazumevanja z gluhimi.
• Učenci razvijajo spretnosti neverbalne komunikacije.

Enoročna abeceda

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – UČENJE S POMOČJO GLEDALIŠKIH PRISTOPOV

Učitelj učencem razdeli liste, na katerih je natisnjena enoročna abeceda. Učencem razloži, da je
enoročna abeceda sestavni del znakovnega jezika. Uporablja se za:
• Poimenovanje stvari in pojmov, ki nimajo znaka ali kretnje.
• Črkovanje imen, mest in različnih izrazov.
Učitelj demonstrira, kako se z roko pokaže posamezna črka, učenci ponavljajo za njim. Znanje lahko
preverijo tako, da učitelj z roko pokaže črko, učenci pa jo v parih ponazorijo s telesi – naredijo žive
slike.

Osebna kretnja
Učenci stojijo v krogu. Učitelj pove nekaj dejstev o osebnih kretnjah gluhih.
• Skoraj vsaka gluha oseba ima kretnjo za svoje ime. Ta kretnja se imenuje osebna kretnja.
Osebno kretnjo gluhi uporabljajo zato, da jim ni potrebno vsakokrat znova črkovati celotnega
imena. Osebna kretnja običajno odraža značajsko lastnost poimenovane osebe. Osebne kretnje
pogosto ne dobijo osebe, ki imajo kratko ime npr. Timi ali Jon, saj se ta imena enostavno in
hitro črkujejo. Osebno kretnjo gluhi določijo na osnovi osebne značilnosti (debel, suh, skodrani
lasje, majhen ...), hobija (tenis, odbojka ...), položaja na delovnem mestu (šef, kuhar ...).
Vsak učenec pove svoje ime, z roko poskusi ime črkovati z enoročno abecedo in si nato izmisli še gib
ali kretnjo, ki ponazarja neko njegovo lastnost. Nadaljuje desni učenec in tako naprej dokler nloge
ne opravijo vsi učenci.
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Znakovni jezik

Učenci hodijo po prostoru. Učitelj pokliče številko 3–8 (paziti mora, da je klicana številka deljiva
s številom učencev v skupini) in učenci hitro oblikujejo skupine s sošolci, ki so v tistem trenutku v
bližini. Učitelj s kretnjo pokaže eno od besed, ki so se jih pred dejavnostjo naučili. Učenci oblikujejo
žive slike, ki prikazujejo pomen kretnje.

Kaj želimo vedeti?
Učenci so že spoznali nekaj dejstev o gluhoti, seznanili so se z enoročno abecedo, kretnjami in
ugotovili, kako gluhi določijo osebno kretnjo. S to dejavnostjo preverimo, kaj so se učenci že naučili
oz. vedo že od prej, kaj trenutno mislijo in kaj jih še zanima. Skupaj z učenci izpolnimo spodnjo
tabelo. Tabelo lahko narišemo na tablo ali na plakat.
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Učitelj učencem pokaže kretnje za naslednje besede: drevo, hiša, avion, avto ... Nato opredeli
znakovni jezik.
• Znakovni jezik je materni jezik gluhih, ki temelji na uporabi rok, mimiki obraza, ustnic in govorici
telesa. Vsaka kretnja ima svoj pomen in se izvaja s točno določenim premikanjem prstov in rok.

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – UČENJE S POMOČJO GLEDALIŠKIH PRISTOPOV

Kaj vemo?

Kaj mislimo?

Kaj želimo vedeti?

Kar učenci povedo, napišemo na tablo pod ustrezen razdelek. Med delavnico lahko vsebine
dopolnjujemo in vpletamo v nadaljnji učni proces.

Vključevanje gluhih v timsko delo
Učence razporedimo v 4 skupine glede na rojstni datum. Tisti, ki imajo rojstni dan poleti, tvorijo prvo
skupino, jesenski drugo itn. V vsaki skupini eden izmed učencev dobi slušalke z aktivnim dušenjem
zvoka, da ne more slišati nikogar v skupini. Učitelj da v vsako skupino 12 balonov, 4 liste A4 in lepilni
trak. Tri skupine dobijo nalogo, da morajo v desetih minutah zgraditi stolp. Četrta skupina proces
opazuje in na koncu poda oceno, ki vsebuje naslednje elemente:
•
•
•
•
•
•

Timsko delo
Višino
Stabilnost
Natančnost izvedbe
Ustvarjalne rešitve
Zunanji izgled

Ko mine deset minut, postavimo stolpe na razstavo. Medtem ko ostali učenci delijo svoje izkušnje v
skupinah, komisija oceni stolpe.
Učenci se v skupinah pogovorijo, kako je potekalo delo, kako so vključevali učenca s slušalkami,
kakšne težave so imeli pri tem, kako se je počutil učenec s slušalkami, kako so se oni počutili ...
Po pogovoru v skupini delijo izkušnje še med skupinami. Na osnovi teh pogovorov komisija oblikuje
še zaključne ocene. Komisija razglasi zmagovalca in utemelji svoj izbor.
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Sporazumevanje z gluhimi

Učitelj zbere vse učence in jim pove, da se bodo postavili v namišljene situacije, ki jih bodo skušali
čim bolj realno odigrati. Prosi, da se javita dva prostovoljca. Eden bo v vlogi gluhe osebe. Dobil bo
slušalke in ne bo smel uporabljati govora.
Primer: Pri zobozdravniku
Situacija 1
Prvi učenec je zobozdravnik. Drugi učenec je gluh pacient.
• Sproščen si. Velikokrat si že bil pri zobozdravniku in te ni nič strah. Nimaš nobenih resnih težav
in si prišel samo na redni pregled zob in čiščenje zobnega kamna.
Situacija 2
Prvi učenec je zobozdravnik. Drugi učenec je gluh pacient.
• Zelo ti je neprijetno. Že nekaj let nisi bil pri zobozdravniku. Pričakuješ, da imaš precej lukenj, ki
ti jih bodo morali vrtati. Zaenkrat te zobje ne bolijo, a ti krvavi iz dlesni, ko si jih zjutraj umivaš.

Po končanih improvizacijah se učenci vrnejo v skupine in dopolnijo pravila komuniciranja z gluhimi.
Ko vsaka skupina zaključi z delom, razred oblikuje skupni plakat, kjer je zbranih njihovih 10 pravil
komuniciranja z gluhimi.
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Nekaj učencev je v prejšnji dejavnosti doživelo, kako se počutijo v vlogi, ko ničesar ne slišijo. Na
osnovi teh izkušenj bodo učenci lažje našteli, na kaj morajo paziti, ko se pogovarjajo z gluhimi.
Učenci se najprej v skupini pogovorijo o pravilih komunikacije z gluhimi in napišejo vsaj pet pravil
komunikacije z gluhimi.

Refleksija

Učitelj pove trditev. Učenci se postavijo v izbrano polje glede na njihovo mnenje o trditvi.
Primeri trditev:
• Vsi gluhi uporabljajo isti znakovni jezik.
• Gluhi nimajo občutka za ritem.
• Ko se pogovarjamo z gluhimi, moramo govoriti zelo naglas.
Učitelj doda še druge trditve, ki odgovarjajo na vprašanja, ki so jih učenci omenili v razdelku tabele
Kaj želimo vedeti?
Učitelj posamezne učence vedno prosi za utemeljitev, zakaj so se postavili v določeno polje.

Vsi gluhi
uporabljajo isti
znakovni jezik
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Učitelj na tleh označi tri polja:
• Se strinjam.
• Se ne strinjam.
• Ne vem.

DIDA
KTI
ČNI
IGRI

MOČ (SPO)RAZUMEVANJA – Didaktični igri

VRTILJAK ČUSTEV
Didaktična namizna igra Vrtiljak čustev razkriva in uči raznolike načine
prepoznavanja, poslušanja ter izražanja čustev in čustvenih stanj. Udeleženci
ob zabavnih nalogah razvijajo sodelovalne veščine ter sposobnosti zaznavanja
svojih čustev, vživljajo pa se tudi v čustva drugih. Prepoznavajo in izražajo se s
pomočjo mimike obraza in telesne govorice. Sicer preprosto zasnovana igra ima
tudi širšo uporabno vrednost in s svojo odprto zasnovo dopušča veliko možnosti za
nadgradnjo. Naloge so podane v štirih jezikih, kar pomeni, da jo lahko uporabimo
tudi za zabavno učenje slovenščine, angleščine, tajščine ali kitajščine.
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Razvijanje spretnosti neverbalne in verbalne komunikacije
Analiziranje in interpretiranje čustev v konkretnih življenjskih situacijah
Ozaveščanje in razumevanje lastnih čustev
Vživljanje v čustva drugih
Poimenovanje, opisovanje in ponazarjanje različnih čustev

Učne metode:
•
Delo s slikovnim gradivom
•
Igra vlog
•
Improvizacija
•
Delo z besedilom
Učne oblike:
•
Individualno delo
•
Delo v paru
•
Delo v skupinah

Naročilo igre:

Pripomočki:
•
Didaktična igra VRTILJAK ČUSTEV

www.takatuka.net/didakticne-igre
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MOČ (SPO)RAZUMEVANJA – DidaktičnI igrI

Učni cilji:
•
•
•
•
•

MOČ (SPO)RAZUMEVANJA – Didaktični igri

DEJ POVEJ
Didaktična namizna igra Dej povej učence postavlja v središče učenja, saj
jih spodbuja k postavljanju zanje pomembnih vprašanj ob določeni temi.
Aktivna vloga v procesu učenja omogoča razvoj kompleksnih miselnih
procesov pri vsakem posamezniku.
Izbira teme določa namen in smer posamezne igre. Uporabimo jo lahko
za spoznavanje, druženje, povezovanje, ponavljanje in utrjevanje učne
snovi, pa tudi za viharjenje možganov oz. brainstorming, načrtovanje ali
refleksijo.
Igra je zasnovana tako, da karte učencem služijo kot iztočnica za
postavljanje raznovrstnih vprašanj s pomočjo asociacij ob izbrani temi.
Iskanje odgovorov na vprašanja učence spodbudi, da razmišljajo izven
okvira, pri tem pa uporabijo pretekle izkušnje, védenje in znanje.
Igra, ki spodbuja radovednost, poglobljeno razmišljanje, učenje in zabavo
za vse generacije, je na voljo v dveh težavnostnih stopnjah in v dveh
jezikih: Dej povej 1. stopnja in Dej povej 2. stopnja ter Let’s Talk 1st level in
Let’s Talk 2nd level.
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Razvijanje spretnosti postavljanja vprašanj
Analitično in kritično razmišljanje o različnih v naprej izbranih temah
Razvijanje veščine komuniciranja
Razvijanje spretnosti argumentiranja in izražanja lastnega mnenja

Učne metode:
•
Delo s slikovnim gradivom
•
Delo z besedilom

Učne oblike:
•
Individualno delo
•
Delo v paru
•
Delo v skupinah

Pripomočki:
•
Didaktična igra DEJ POVEJ
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Učni cilji:
•
•
•
•

Brez česa si ne
predstavljaš
šole?

MOČ (SPO)RAZUMEVANJA – Didaktični igri

Kdaj je smiselno
z otrokom s
posebnimi potrebami
delati individualno?

Kako se spopadati
z izključevanjem?

Tema: šola

Ali je pica dobra izbira
za šolsko malico?

Kdo je zate pravi
prijatelj in zakaj?
Do koga si najbolj
popustljiv?

Katerega darila
si se najbolj
razveselil?

Tema: spoznavanje
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Kako bi zate izgledal
popoln dan?

MOČ (SPO)RAZUMEVANJA – DidaktičnI igrI
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Vsi se smejimo
v istem jeziku.

