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POZDRAVNI NAGOVOR 

Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni gostje,

dovolite mi, da vas v imenu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in v imenu 
Društva ustvarjalcev Taka Tuka prav lepo pozdravim in vam izrečem dobrodošlico 
v Ljubljani.

Vsaj tako dobro kot v vzgoji je moč metode gledališke pedagogike uporabiti 
tudi pri izobraževanju. Navsezadnje je vsaka učna ura pripravljen govorni nastop 
z vsemi prvinami gledališča – od retorike do skrbno premišljene dramaturgije ter 
seveda izvedbe – igre, tako se vsak pedagog posledično dnevno srečuje z gleda-
liščem. Raziskave kažejo, da se razumevanje usvojene snovi pri uporabi metod 
gledališke pedagogike poveča ne samo pri »naravnih zaveznikih gledališča«, kot 
so npr. pouk književnosti, ko preko dramatizacije literarnih del učenci raziskujejo 
sporočilnost dela, temveč tudi pri ostalih predmetih, kot so etika, zgodovina pa 
tudi fizika in kemija. Res pa je, da to zahteva več znanja in predvsem poguma 
učiteljev, ki se na fakultetah s tovrstno prakso praviloma niso imeli možnosti spo-
znati in prav zato so tovrstne konference izredna priložnost za pridobivanje novih 
znanj, izmenjavo izkušenj in pogledov na polje gledališke pedagogike. Tudi otro-
ci/učenci se dnevno srečujejo z gledališčem. Vsaka otroška igra je igra vlog, kjer 
preizkusijo vse »odrasle« vzorce, ki jih bodo čez leta ne več igrali, temveč živeli. 
V teh igrah so otroci neposredni, iskreni, drzni in brez zadržkov. Vedoč, da gre za 
igro, v kateri so nekako zaščiteni, brez težav izražajo tudi skrajna čustva: od vese-
lja, sreče pa vse do strahu, jeze in žalosti.

Vendar moramo na gledališko pedagogiko gledati širše: gledališče ni nujno ve-
dno cilj, predvsem pri otrocih je toliko pomembnejša pot – izpostavljanje proble-
mov in njihovo reševanje, soočanje otrok z različnimi (tudi stresnimi) situacijami, 
ki se jim običajno izogibajo, razvijanje empatije in zavesti o sebi kot o samostojnih 
osebnostih, vpetih v širšo družbeno shemo. Tako gledališče postane sredstvo pri 
vzgoji otrok in njihovem razvoju v celostnega človeka.

Izredno smo veseli, da smo uspeli pripeljati tako eminentne predavatelje iz 
Slovenije in tujine. Zahvaljujem se vsem, ki so s svojo neizmerno energijo pri-
pravili to konferenco, v prvi vrsti članicam in članom Društva ustvarjalcev Taka 
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Tuka z Veroniko Gaber Korbar na čelu ter Matjažu Šmalcu iz Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti. Prav zaradi predanosti in, lahko rečem kar trme vseh, ki 
delajo na tem projektu, imamo danes že VII. mednarodno konferenco gledališke 
pedagogike in prepričan sem, da bodo prejšnjim in tokratni sledile tudi druge. 

Želim vam vse dobro in se vam zahvaljujem za pozornost.

mag. Marko Repnik,
direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti



Prispevki predavateljev 
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Kari Mjaaland Heggstad
OD AMSTERDAMA DO DEŽEVNEGA GOZDA – 
KAJ NAM DRAMA OMOGOČA? (ALI PA TUDI NE)

UVOD

V članku se bom najprej dotaknila tradicije dela z dramo in poudarila nekaj po-
membnih elementov, ki jih potrebujemo pri ustvarjanju dramskih procesov. Vseskozi 
se bom navezovala na tri primere iz svojega dela: Človeška dlan1 pri delu z otroki, ki so 
stari od 13 do 16 let, Snežna Kraljica2 pri delu z otroki, ki so stari od 5 do 10 let, in Mali 
zajček, ki se je izgubil z otroki, ki so stari od 1 do 2 let. Vodja ima osrednjo vlogo tako 
v procesu načrtovanja kot tudi v nastajanju drame v vrtcu ali v razredu. Še posebej se 
bom osredotočila na naloge vodje kot povezovalca in izzive, s katerimi se sooča.

Tema konference je ustvarjalnost in radovednost v izobraževanju, za kar obstaja 
več razlogov. Čeprav je umetnost nadvse primerno sredstvo za odkrivanje poten-
cialov v človeškem bitju, se mi dozdeva, da je umetnost (in z njo povezane metode 
poučevanja) vprašljiva tako v vrtcih kot v šolah. V zvezi z uporabo drame v izobra-
ževanju se pojavljajo pomembna vprašanja: »Ali drama lahko spodbuja radovednost 
in otrokovo domišljijo? Ali deluje na vir ustvarjalnosti? Ali drama razvija kritično 
mišljenje pri sodelujočih?«

Otroci se rodijo radovedni, imajo prirojeno željo po odkrivanju in raziskovanju 
svoje okolice ter željo po znanju in učenju, kar bi morali nenehno spodbujati in ne-
govati tako v vrtcih kot v šolah. Spodbuda je odvisna od učitelja in ne od učnega na-
črta. Človeško bitje mora imeti možnost ustvarjanja novih zamisli, razmišljanja na 
drugačen način in uporabe lastne domišljije. Izobraževanje na splošno ni vedno na-
klonjeno kritičnemu mišljenju in izvirnosti, vendar pa lahko z dramskimi procesi, ki 
vključujejo aktivno sodelovanje, učitelj spodbuja učence in jim zagotovi ustvarjalno 
okolje. Kot je zapisala Dorothy Heathcote: »Bistvena potreba za ustvarjalno dejav-

1 Človeška dlan je bila razvita za projekt DICE (Drama Improves Lisbon Key Competencies in Education), ki ga 
podpira EU in ki je potekal 2008–2010, in je objavljena v Making a World of Differences. A DICE resource for 
practitioners on educational theatre and drama (DICE Consortium 2010, str. 61–73).
2 Snežna kraljica je nastala po Andersenovi istoimenski pravljici in je objavljena v mojem priročniku za učitelje in 
vzgojitelje 7 veier til drama (7 poti do drame) (Heggstad, 2012, str. 62–65)
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nost je zmogljivost za dopuščanje napetosti.« (Heathcote in O’Toole, 1992, str. 133). 
Ustvarjalnost moramo ravno tako vzeti pod drobnogled. 

Kritično mišljenje je še en vidik, ki ga drama v izobraževanju lahko spodbuja 
bodisi s pomočjo vsebine, tematike in konfliktnih situacij bodisi s končno analizo 
pristopa, izbire in delovanja. Raziskava kaže, da lahko drama v izobraževanju razvija 
zgoraj omenjena področja, hkrati pa je lahko prizorišče za dobro učenje (glej izsled-
ke raziskave DICE www.dramanetwork.eu).

Zavedati pa se moramo pomembnosti kvalitetne izbire, kajti raziskave potrjujejo, 
da je dober rezultat vedno odvisen od dobrega dramskega dela. Sicer je bolje, da take 
metode ne uporabimo, meni Anne Bamford (Bamford, 2006). 

DRAMA V IZOBRAŽEVANJU 

Tradicija, na katero se navezujem, temelji na idejah dveh pionirjev na tem podro-
čju, in sicer Dorothy Heathcote in Gavina Boltona, ter na njunih teorijah o Drami 
v izobraževanju (DIE). Na različne načine sta razvila metodo učenja in poučevanja 
s pomočjo umetnosti, kjer učitelj in sodelujoči skupaj in s pomočjo vlog raziskujejo 
teme ali situacije ter opravijo refleksijo po končani uri ali pa že znotraj procesa, ka-
dar menijo, da se je smiselno ustaviti in pogovoriti. 

Zgodnje delo3 Heathcotove in nekaj njenih člankov so vedno znova vir, h katere-
mu se vračam. Bolton je svoje teorije in praktične primere objavil v knjigah o drami 
v izobraževanju. S pisanjem, potovanji, predavanji in delavnicami je širil svoje ideje 
po vsem svetu, vključno s skandinavskimi deželami. Heathcotovi in Boltonu dolgu-
jem veliko zahvalo že od leta 1980. Učitelji drame, kot so na primer John O’Toole, 
Cecily O’Neill, David Davis ter Jonothan Neelands in Tony Goode so delovali zno-
traj the okvirjev med letoma 1970 in 1980.

V knjigi Procesi drame (iz leta 1992), ki je bila po mojem mnenju dragocen vir za 
učitelje drame v devetdesetih, je O’Toole preučeval in raziskoval celotno področje 
dramskih procesov. Leta 1995 je O’Neill izdal knjigo Svetovi drame, ki je prispevala 
k širitvi in razvoju DIE s pomočjo dramskih procesov. O’Neillov velik poudarek na 
obliki umetnosti je bil izjemnega pomena. Moja naslednja inspiracija so Davisova 

3 Znana strategija Heathcotove za vključitev drame v kurikularno načrtovanje iz njenega poznejšega dela The 
Mantle of the Expert ni vključena, ker me tak pristop ne zanima.
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dela in prakse. Njegovo zadnje delo Predstavljanje resničnega. Novi teoriji o drami 
v izobraževanja naproti ponuja zanimivo kritiko sodobnih publikacij o dramskih 
praksah. V njej predstavlja svoje teorije o nastajanju drame ter vpliv dolgoletnega 
sodelovanja z Boltonom. Velik vpliv na Davisovo delo je imel tudi dramatik Edvard 
Bond ter njegove analize o gledališču ter njegov koncept o kraju, središču, zakonito-
sti, naboju, dramskemu dogodku ipd. (glej tudi Bond 2005)4. 

Neelands & Goode sta prvič objavila Strukturiranje dramskega dela že leta 1990 
(tretja izdaja leta 2015). Knjiga je zbirka pravil in jasno temelji na idejah Heathcoto-
ve iz znanega članka Znaki in znamenja (Heathcote, 1984, str. 165–167). Branje knji-
ge kot zbirka receptov za pripravo drame se mi zdi problematično.5 Prav tako me-
nim, da se knjiga vseskozi enostransko osredotoča na brechtovsko distanco. Nadvse 
uporabnih pa je nekaj navodil za specifične okoliščine. Ker se jih da spreminjati, jih 
lahko prilagodim svojemu stilu ali načinu dela. Tudi svoje študente spodbujam k 
takemu pristopu k delu. 

KAKO DELUJEMO S POMOČJO RAZLIČNIH DRAMSKIH PROCESOV?

V nadaljevanju bom predstavila nekaj izhodišč, za katere menim, da so po-
membna pri načrtovanju in izvajanju našega dela. Še posebej se bom osredotočila 
na predbesedilo, varno vživljanje v vlogo, zaščito pred vlogo, območje brez kazni, 
kolektivno sodelovanje, dramaturgijo – zgradbo vsebine in oblike, improvizacijo in 
izmenjavo mnenj, spremembo perspektive in refleksijo. Seveda bi bil seznam lahko 
še daljši ali pa bi obravnavala še druge vidike.

Predbesedilo
O’Neillova je to zamisel predstavila v Svetu drame (1995). Predbesedilo je iztoč-

nica za načrtovanju dramskega procesa, lahko pa postane tudi središče projekta. 
Govorimo o razširjenem konceptu besedila, kar pomeni, da je predbesedilo lahko 
karkoli. Lahko vsebuje minimalno število dražljajev ali pa veliko število podatkov. 
Predbesedilo za Človeško dlan je Rembrandtova umetnina Učna ura anatomije dr. 
Nicolasa Tulpa. Slika je v meni že od nekdaj zbujala zanimanje: je dramatična na ne-

4 Igralec, režiser in dramatik Chris Cooper, ki je vrsto let sodeloval z Davisom in Bondom, je strokovnjak na tem 
področju ter velika inspiracija za naše delo s TIE na Western Norway University of Applied Sciences.
5 Moja izkušnja je, da novi dijaki in učitelji pogosto berejo to knjigo kot recept za pripravo delavnice.
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navaden in demonstrativen način. Preučevanje Rembrandtovega zgodnjega slikar-
skega obdobja in nato še same umetnine z naslikanimi osebami me je privedlo do 
načina življenja v Amsterdamu v 17. stoletju in nikakor ne do zgodovine anatomije 
in anatomskih gledališč do leta 1630. Preučevanje je potekalo deloma pred dram-
skim procesom in deloma med procesom nastajanja. 

Predbesedilo za Snežno kraljico je bila pravljica Hansa Christiana Andersena z 
istim naslovom. Pravljico sestavlja sedem zgodbic in veliko dramatičnih trenutkov, 
vključno z večnim bojem med dobrim in zlim. Vsekakor je bil to izjemno razburljiv 
svet, v katerega smo vstopili s pomočjo drame.

Predbesedilo za Malega zajčka, ki se je izgubil je še eno starejše umetniško delo 
– akvarel Albrechta Dürerja Poljski zajec iz leta 1502 – skupaj s skladbo Stephana 
Micusa Glasba kamenčkov. Poljski zajec je tako ljubek in živ, da sem ga želela deliti z 
najmlajšimi otroki – sodobna glasba z lahkotnimi zvoki flavte je bila idealna podla-
ga za svet, ki sem ga želela ustvariti skupaj z malčki.

Preostale vrste predbesedil so artefakti kot na primer Amerika, izseljenska pro-
metnica ali star zemljevid; mladinski romani kot na primer Deček v črtasti pižami, 
avtorja Johna Boyna ali Moj sin Mio, avtorice Astrid Lindgren; drame kot na primer 
Shakespearjev Sen kresne noči ali pa Ibsenov Peer Gynt; kratke zgodbe kot na primer 
Hemingwayeva Hribi kakor beli sloni; neumestna besedila kot na primer časopisni 
naslov, reklama, pismo, SMS sporočilo, stran iz almanaha iz začetkov druge svetov-
ne vojne. Naša kultura in vsakdanje življenje so prepleteni s potencialno uporabnimi 
predbesedili za dramski process.

Varno vživljanje v vlogo/zaščita pred vlogo
Koncept varnega vživljanja v vlogo mi je Davis predstavil leta 1990, ko je bil go-

stujoči učitelj v Bergnu. Dramski proces smo začeli tako, da smo najprej izdelali 
pirata. Davis je to poimenoval kot prva dimenzija lika, ki ji je dodal še drugo di-
menzijo; ta je vsebovala odnose, zaskrbljenost in čustva dramskih likov, v katere 
smo se preobrazili (Davis, 2014, str. 96–97). Tak pristop je imel velik pomen za moje 
razumevanje, kako lahko otroke varno vodimo v svet fikcije, ne da bi jih pri tem silili 
v nekaj, za kar še niso pripravljeni. Bolton trdi: 

»Ne pretiravam s trditvijo, da se moramo kot učitelji zavedati, da je drama močno 
orodje, ki lahko spreminja ljudi, zato moramo biti še posebej previdni, ko učencem 
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določamo stopnjo čustvene vpletenosti. Pojem »zaščita« ne pomeni nujno obvarova-
ti vpletenih pred čustvi, kajti če čustva niso prisotna, se ne moremo ničesar naučiti, 
temveč to pomeni predvsem zaščititi jih pred čustvovanjem.« (Bolton, 1984, str. 128).

Bolton razpravlja o zaščiti znotraj načina delovanja, ki je lahko samo po sebi var-
no, če je dramska oblika dovolj močna, da okrepi oziroma pospeši prispevek udele-
žencev. Zaščita je prav tako pomembna pri vsebinah, ki so boleče, kontroverzne ali 
preveč razburljive. Bolton svetuje, da v takih primerih pristopimo posredno – bodisi 
z oddaljene perspektive ali pa z uporabo analogije. Predstavi tudi projekcijo o načinu 
igranja, kar pomeni, da nisi v vlogi, temveč zunaj nje, ko izdeluješ kipe (kot Davisov 
primer zgoraj), režiraš, pišeš, rišeš, ustvarjaš zvoke – ali pa opazuješ slike, bereš ali 
gledaš predstavo (op. cit., str. 131–134). Menim, da se tudi Heathcote dotakne za-
ščite, ko pravi: »Porabim veliko časa, da učenci izgubijo občutek, da so izpostavljeni 
strmenju. /…/ Igralec v gledališču, skupina TIE in učitelji imajo pogodbo, s katero 
ljudem dovoljujejo, da strmijo vanje, medtem ko otroci nimajo take pogodbe.« (He-
athcote, 1984, str. 162).

V Človeški dlani se učenci zberejo v skupinah okoli velikih kopij slike Zimska 
pokrajina z drsalci Hendricka Averkampsa (iz približno leta 1608). Slika je zelo di-
namična in bogata z detajli. Učenci jo preučujejo od blizu in nato v plenarnem delu 
delijo svoja odkritja. Sledi pogovor o življenju na Nizozemskem v zgodnjem 17. sto-
letju. Zadnje vprašanje na tej stopnji je: »Kaj menite, da so takrat vedeli o človeškem 
telesu?«

V Snežni kraljici skozi navidezno igro posredno vstopimo v jedro zgodbe. Hudi-
ček/trol in njegova dva učenca zasledujejo človeška bitja, medtem ko je med njimi 
zrcalo hudičevega trola. Pred začetkom zavrtimo »glasbo trolovega zrcala«. Preo-
stanek skupine pohajkuje po svetu. Hudič in njegovi učenci tečejo naokoli in ko 
se ustavijo pred človeškim bitjem, se hudiču obraz spači v zastrašujočo grimaso in 
oseba v hipu na mestu zmrzne. Igra je zasnovana na podlagi prve od sedmih zgodb 
Andersenove pravljice O zrcalu in njegovih delčkih.

V Malem zajčku, ki se je izgubil si najprej ogledujemo projekcijo Dürerjeve slike 
Poljski zajec iz leta 1502 in se pogovarjamo o ljubkem malem zajčku, šele nato pove-
zovalec razkrije, da se je izgubil.
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Območje brez kazni in posledic 
Dramska domišljijska igra je prisotna tako v otrokovih dramskih igrah kot tudi v 

življenju odraslih6. Izražamo se lahko s pomočjo signalov, ki uokvirjajo naše vede-
nje, kar omogoča vedenje, ki v realnem svetu ni sprejemljivo, obenem pa nam nudi 
»zaščito tako znotraj igre kot tudi pred dejanskimi posledicami izven nje« (O’Toole, 
1992, str. 25). V dramskih procesih vstopamo v vloge, kjer lahko preizkušamo naše 
zamisli, odnose, različne statuse, prinašamo hitre odločitve in iščemo rešitve. Lahko 
smo na strani dobrega ali zla. Stopimo lahko v čevlje nekoga drugega in se poisto-
vetimo z vlogo. Heathcote (1984) pravi, da se lahko izražamo s pomočjo znakov, 
ki omogočajo vedenje, ki v resničnem svetu ni sprejemljivo in nam hkrati nudijo 
»zaščito znotraj in zunaj okvirja kot tudi zaščito pred posledicami«. 

Dramski material vključuje tudi našo sposobnost ustvariti še en prostor za preu-
čevanje. To lahko poimenujemo igra oziroma igranje ali pa gledališče, fantazija, ime 
sploh ni pomembno, če nam začasno odstrani breme in posledice odgovornosti. Tako 
to postane območje brez kazni, v katerem imata dve različni skupini ljudi povsem enak 
status /…/ gledalec /…/ in igralec (Heathcote, 1984, str. 128–129).

Menim, da bo večina otrok to razumela intuitivno, čeprav se je včasih potrebno 
ustaviti in pojasniti situacijo. Celo učitelj lahko kaznuje samega sebe – če se boji 
poistovetiti z določeno vlogo.

V drami lahko raziskujemo dejansko življenje, vendar pa Heathcotova pravi, da 
območje brez kazni ustvarja napetost, ki je produktivna, medtem ko je napetost v 
naših življenjih pogosto neplodna. Z območjem brez kazni nam ni potrebno skrbeti, 
kakšen bo izid in tako lahko začnemo s procesom reševanja določene situacije (op. 
cit., str. 130).

Kolektivno sodelovanje pri delu
Gledališče in drama sta med seboj povezani umetniški obliki. Učitelji, ki se po-

čutijo varne le takrat, ko učenci sedijo v klopeh in so osredotočeni na delo, se lahko 
takega pristopa bojijo. V veliko šolah poučevanje pomeni še vedno tradicionalen 
prenos znanja in dejstev na učence. Prepričanje v to strategijo je še vedno močno 

6 Erving Goffman to opisuje v delih The Presentation of Self in Everyday Life (1959) in Frame Analysis: An Essay 
on the Organization of Experience (1986 [prva izdaja 1974]). Heathcotovo navdahne Goffmanov koncept okvirja, 
vendar ga uporabi na drugačen način (glej Heggstad, 2013, str. 259–264).
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prisotno tako med učitelji kot starši. Vsakdanji urnik je določen. Pritisk, ki je pove-
zan z doseganjem odličnih rezultatov, na primer pri PISA testih, ne dopušča veliko 
možnosti za uporabo alternativnih metod. Učenje s pomočjo drame v razredu s 30 
učenci se zdi zelo naporno. Spremeniti razred je nemogoče. Zmešnjava pa (morda) 
povzroča učiteljem največ strahu.

Skupno dramsko delo je ne glede na število učencev lahko zelo zahtevno za sode-
lujoče. Skupina mora doseči neke vrste dogovor o komunikaciji in sodelovanju. Uči-
telj in sodelujoči si delijo to odgovornost. Delo je organizirano na različne načine. 
Včasih razred dela kot ena skupina več ur, lahko pa delajo tudi v manjših skupinah, 
v parih ali posamezno, kadar na primer o svoji vlogi pišejo dnevnik, sporočilo, po-
ročilo. Velikost skupine bo odvisna od konteksta in metod.

Kadar uporabimo metodo učitelj-v-vlogi, oblikujemo skupino v kolektiv, kjer 
vodja opravlja delo dramatika, vendar ne po scenariju. Dramatik »posreduje besede 
in spremljevalne neverbalne signale, kar zahteva večdimenzionalno branje« (Bol-
ton, 1998, str. 184). Bolton še dodaja, da so s tem načinom »življenja skozi dramo 
dejstva v samem mediju in znotraj oblike, v kateri bodo učenci ustvarjali« (ibid).

V Človeški dlani sodelujoči dobijo vlogo članov amsterdamskega ceha kirurgov, 
ki opravljajo ritual tako, da se dotikajo ovratnikov in ponavljajo moto: »Naj živi ana-
tomija!« Učitelj igra vlogo asistenta dr. Tulpa. Tip vloge lahko opišemo kot vmesna/
posredna vloga, kar pomeni, da je nekdo posrednik ali oseba, ki sledi navodilom od 
zgoraj. Pri tem nima nobene neposredne avtoritete, temveč opravlja funkcijo vme-
snega člena med skupino in višje rangiranim likom. Taka vrsta vloge je vsestranska, 
skupina pa ima veliko zadolžitev7.

 V Snežni kraljici je del učitelja v vlogi specifičen. Otroci imajo vlogo princa in 
princese na gradu, učitelj pa prevzame vlogo žalostne deklice Gerde, ki je ravnokar 
sanjala, da je našla Kayja, potem ko ga je iskala daleč naokrog. Deklica se prebudi. 
Njega ni poleg nje. Vsi sedijo na tleh. Deklica joka. Vrsta vloge je takšna, da nekdo 
potrebuje pomoč. Odgovornost in odločitev sta v rokah otrok. Učitelj se umakne in 
čaka. Otroci bodo uporabili svoje življenjske izkušnje in ustvarjalnost pri reševanju 
problema.

Mali zajček, ki se je izgubil vsebuje element učitelja v vlogi v vseh procesih. Otroci 
so zajčki, učitelj pa je mati zajklja. Je pozitiven vodja in omogoča razvoj dogodkov. 

7 Vrste vlog (ali kategorije vlog) izvirajo iz Goeff Gillham: 1. Vodja – vloga avtoritete 2. Nasprotnik – vloga av-
toritete, 3. Povezovalna vloga, 4. Potreben pomoči/vloga žrtve, 5. Najnižja statusna vloga (Neelands, 1984, str. 
51–52, Heggstad, 2012, str. 85–88).
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Starost otrok seveda omejuje njihovo zmožnost odločanja. Preden bom nadaljevala 
z naslednjim podpoglavjem, bom razložila ta dramski proces.

Želela sem ustvariti dramo z najmlajšo starostno skupino v vrtcu – otroki med 
prvim in drugim letom –, česar nisem storila še nikoli. Dürerjev akvarel je že bil v 
moji zavesti. Zajček bi moral biti osrednji lik v drami in Micusova Glasba kamenčk-
ov bi bila odlično dopolnilo. Kolega, ki poučuje umetnost in ročne spretnosti, je že-
lel sodelovati. Potrebovali smo ozadje in izdelali barvit, nefigurativen transparent in 
škatlo s stekleno ploščo iste velikosti za projektor. Želela sem zajčje repke za otroke 
in iz enega repa gorske lisice smo izdelali 12 malih zajčjih repkov. Popolni – mehki 
in okrogli – vsak posebej z varnostno zaponko. Preko vizualne in zvočne oblike sem 
prešla na vsebinski del: »Misli preprosto!«, sem si rekla, kar je bilo težko, vendar sem 
naposled imela zgodbo in preprosto zgradbo. Moj cilj je bil dati otrokom kolektivno 
izkušnjo s pomočjo estetske oblike sva otroke želela spodbuditi k razvijanju čutil s 
pomočjo slike, glasbe, kinestetike, vonja in okusa in jih pripraviti do posnemanja 
in ponavljanja, kar so strokovno gledano pomembni koraki pri razvoju (Heggstad, 
2012, str. 43–45). Velik izziv je bil, da s pomočjo zgradbe in jezika dosežemo zado-
stno stopnjo osredotočenosti. Drama je imela osem stopenj in pri vsaki stopnji sva 
morala biti pozorna na otrokov prispevek ter improvizirati na osnovi tega, kar se je 
zgodilo.

November, ponoči zapade sneg. Namestimo se v največji sobi v vrtcu in sede 
čakamo. Vstopi devet malčkov, le eden je star eno leto, ostali imajo dve leti. Kako 
majhni so! Nasmejim se jim, jih prijazno gledam in jim previdno rečem »Živijo!« 
Dva malčka takoj planeta v jok. Govorim o občutkih, ki jih imam ob pogledu na 
zapadli sneg, vendar pri tem čutim težavo pri komunikaciji z njimi. Jezik mora biti 
prilagojen. Sedaj se preplašeni posedejo v varno naročje tal. Lahko začnemo.

1. Poljski zajec na zidu: umetniško delo kot iztočnica. Osuplost. Odprta usta! Po-
glej! Veš kaj? Imenuje se Mali drobni zajček – in on se je izgubil! 

2. Mali zajčki morajo imeti repke: vsi se strinjajo, da sem lahko mati zajklja in da 
si moram nadeti repek. Prikimajo in tudi oni želijo biti zajčki. Čutim olajšanje in 
jim rečem, da si morajo tudi oni nadeti repke. Vseh devet odkima. Ali res ne že-
lite imeti repkov? Da, ena od deklic iztegne roko. Želi imeti repek – v roki; ostali 
prav tako. Vsi smo zajčki – eni z repki na zadnjici, drugi z visoko v zrak dvignje-
nimi repki. Ljubko! Eden od malčkov nenehno ponavlja: »Repek imel doma,« 



21

medtem ko mi moli svoj repek pod nos.
3. Zgodnje jutro v gozdu: stopimo v gozd. Tako temno je! Upamo, da bo sonce 

kmalu vzšlo. Gozd se razkriva na steni ob spremljavi glasbe – in otroci so popol-
noma prevzeti. Zavzeto spremljajo vse, kar se dogaja na steni – nihče ne opazi 
kolega, ki slika v pesku v okvirju na projektorju.

4. Zajčki lahko skočijo in tečejo: vsi tečemo, štejemo do tri, skočimo in se gibljemo 
po gozdu. Otroci posnemajo drug drugega. 

5. Zajčki vedno najdejo hrano: moj sodelavec je položil veliko majhnih korenčkov 
na tla. Rečem: »Joj, pozabili smo pojesti zajtrk! Moramo poiskati korenčke v goz-
du!« Kot učitelj želim, da otroci doživijo veselje ob tem, ko sami najdejo korenč-
ke, zato se plazim in iščem po tleh – in pri tem uporabljam nos. Moj sodelavec 
približuje korenčke. Več ali manj plavamo med njimi, vendar jih nihče ne opazi. 
Tako moram jaz odkriti prvega: Joj! Sedaj vsi najdejo korenčke. Odlično! Seveda 
vsi posnemajo! (Neštetokrat sem predavala o teh razvojnih stopnjah). Posnema-
jo! Česar jaz ne najdem, tudi oni ne najdejo. Ko najdem jaz, najdejo tudi oni! 
Teoretiki zagotovo potrebujejo »talno izkušnjo«. 

6. Zajčki lahko vohajo: mati zajklja pravi, da moramo poiskati majhnega zajčka, ki 
se je izgubil – in če ga kdo najde, mora zavpiti: »Pridi sem!« Nadaljujemo s plaze-
njem po tleh – in iščemo z igro posnemanja: gledamo na vse strani, vohamo po 
zraku in po tleh. Ne moremo ga najti. Vsi otroci so popolnoma zavzeti – odrasli 
prav tako. 

7. Včasih se kožušček zmoči: nevihta se dviguje v gozdu (pesek zasipa projektor), 
ob zvokih vetra. Dežuje. Čutim svoj repek. Ali je moker? Preveriti moram vse 
repke – vsi zajčki jih prinesejo – vsi so mokri. Dotikamo se jih in dotikamo. Kako 
zabavno!

8. Najdemo izgubljenega zajčka: moj sodelavec je skril malega zajčka (lutko) v gozd, 
vendar je skrivališče težko najti. Potisne ga na sredino sobe. Eden od dečkov sedi 
in strmi kar nekaj časa vanj, preden zavpije: »Poglejte!« Sledi prisrčno olajšanje in 
objemanje, ki ga zmorejo ustvariti le dvoletni otroci. Eden od njih pravi: »Jaz ga 
bom držal!« Zatem so vso otroci želeli biti »dobri« do malega zajčka.

Vse se je dobro končalo. Smo utrujeni in izčrpani. Ležemo na tla v našo votlino. 
Grizljamo korenčke in se igramo s peskom na projektorju. Preživeli smo čudovitih 
25 minut v gozdu z devetimi zajčki. Bila je izkušnja, v kateri sta se veliko naučil tudi 
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učitelja drame in umetnosti. Nikoli ne bom pozabila trenutka, ko sta dva malčka 
ob pogledu name planila v jok, ne bom pozabila gozda, polnega korenja, zvokov in 
podob – ter najtoplejšega zadovoljnega objema, ki si ga človek lahko predstavlja. 

Prostor je bil spremenjen s pomočjo umetniške oblike in pripravljen na čutno 
izkušnjo. Soba je postala fiktivni prostor, v katerem smo skupaj nastopali. Vloga je 
bila skupinska, ker so vsi zajčki imeli enake možnosti in vendar smo vsakega otroka 
doživljali na individualni ravni. Lahko bi tedne preživela v deževnem gozdu skupaj 
z otroki!

Dramaturgija – nastajanje vsebine in oblike
Učitelj drame pripravi delo – dramaturgijo bo gradil na osnovi predbesedila ali 

tematike in določil, kaj želi, da udeleženci raziskujejo, doživijo in se naučijo s pomo-
čjo drame in v drami. Za dramo potrebuje prostor. Vsebina in oblika se na vsakem 
koraku prepletata. Pri pripravi na delo učitelj drame deluje kot umetnik. Snovanje 
improvizacije je lahko zelo zahteven, a hkrati izjemno razburljiv, ustvarjalen in ana-
litičen proces. Začetek je nadvse pomemben, saj moramo poiskati način, da vstopi-
mo v dramo, ki spodbuja zanimanje in je hkrati varna in vabljiva. Učitelj išče načine 
za oblikovanje vlog in s tem udeležencem zagotavljanje možnosti za raziskovanje, 
prinašanje odločitev, iskanje rešitev. Najde načine za močno vpletenost in ustvari 
trenutke napetosti. Del dramaturgije vključuje tudi iskanje predmetov (rekvizitov), 
ki skupaj z dejanji in besedami pomagajo »zagotoviti prepričljivost«.8 Osredotoča se 
na detajle in se zaveda pomembnosti omejitev v vlogah. Zaveda se, da se mora usta-
viti in postopoma dodajati, kar pripomore k ustvarjanju dramske napetosti. Najde 
način, kako vzeti pod drobnogled dogajanja v posameznih strategijah – in kako pri-
praviti nove perspektive. V nekaterih dramskih procesih bo vključil tudi pripovedne 
dele. Toda v procesu načrtovanja se zaveda, da se tok dogodkov lahko spremeni in 
obrne v povsem drugo smer – kar je vedno odvisno od razumevanja in prispevka 
udeležencev. Čas, preživet zunaj drame je vključen v dramaturgijo. Načrtovanje ni 
preprost linearen proces. Kot že omenjeno, je to umetniški proces s premiki naprej 
in nazaj in pri katerem je vedno prisoten vidik izobraževanja. V primeru »malega 
zajčka« ste videli, da je proces načrtovanja nekaj povsem drugega kot izvedba. 

8 Pri načrtovanju Človeške dlani sem potrebovala nekaj, kar bi pomagalo 13–16 let starim otrokom vživeti se 
v vloge članov amsterdamskega ceha kirurgov. Želela sem čudovite bele ovratnike, prav take, kot so na Rem-
brandtovi sliki. Beli tortni serveti z izrezano sredino za vrat so postali ovratniki, ki smo jih potrebovali za ritual in 
poistovetenje s kolektivno vlogo.
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Improvizacija in izmenjava izkušenj
Improvizacija je glavna značilnost dramskega procesa. Večinoma vsi mi tukaj 

in zdaj improviziramo. To je element »preživljanja«. Delujemo spontano in s tem 
ustvarjamo namišljeni svet – in se odzivamo na situacije v danem trenutku. Impro-
vizacija pomeni ustvarjanje brez scenarija, medtem ko prostor, kontekst in vloga 
skupaj z življenjsko izkušnjo pripravijo material za spontano dejanje. Improvizirati 
pomeni reči da dani situaciji, graditi na njej in ustvariti napetost. 

Delitev. Včasih povabimo prostovoljce k raziskovanju dane situacije s pomočjo im-
provizacije, ostali člani skupine pa so gledalci. Skupina lahko raziskuje situacijo in od-
nose s pomočjo alternativnih strategij ali pa jim učitelj da naloge, s katerimi raziskujejo 
skozi začasnost in bližino. Naloga razreda je analizirati situacijo in ne improvizacijskih 
spretnosti. Tveganje pri takem deljenju izkušenj je presojanje. Improvizacija v naši po-
vezavi pomeni od blizu pogledati trenutek »preživeti«. V tem primeru improvizacija 
ni tehnika igranja, ampak predvsem upodobitev. V tej živi drami so sodelujoči (občin-
stvo) prisotni kot upodobitev življenjskega trenutka (Davis, 2014, str. 44).

Včasih želimo, da sodelujoči izvajajo paralelne improvizacije – da raziskujejo do-
ločen trenutek v drami brez prisotnosti gledalcev. Po tem lahko povabimo skupine 
k predstavitvi/ponovni predstavitvi njihove improvizacije, kar seveda postane pov-
sem nova improvizacija! Deljenje takšne izkušnje lahko ponudi material za razvoj 
naše drame.

Sprememba perspektive
Včasih se v naši drami pojavi potreba po spremembi perspektive. Ukvarjali smo 

se z dano situacijo in jo dojemali z nekega posebnega vidika. Da bi jo razumeli še 
bolje, moramo spremeniti perspektivo. V Človeški dlani se poskušamo poistovetiti 
s strokovnjaki anatomije v nekem zgodovinskem obdobju, ki so začeli znanstveno 
preučevati človeško telo, da bi ga bolje razumeli in tako še bolj uspešno zdravili ljudi 
z boleznimi in poškodbami. Hkrati pa je njihova humanost do vseh članov družbe 
zelo vprašljiva. Perspektivo usmerimo na telo Arisa Kindta na mizi in na zadnji dan 
njegovega življenja.
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REFLEKSIJA

V procesu nastajanja se kar naprej dogaja refleksija, ves čas razmišljamo, pou-
darja Davis. V glavi se nam istočasno odvijata dva svetova – fiktivni in aktualni 
svet. Danski dramaturg in raziskovalec Janek Szatowski (1985) pravi temu »estetska 
podvojitev«. Goode in Neelands sta razdelila svoja stališča v štiri različice dramske-
ga dogajanja, od katerih je ena reflektivno dogajanje kot na primer Dati izpoved in 
Glasovi v glavi. Načine refleksije lahko najdemo skupaj s pomočjo dramske oblike. 
Imamo pa tudi običaj, da se pogovarjamo po vsaki fazi (kar zna biti čustveno in mo-
teče) ali pa po koncu vaje. Sedemo in razmišljamo. Učiteljeva/moderatorjeva zmo-
žnost postavljati vprašanja in slediti razmišljanju sodelujočih je seveda bistvenega 
pomena.

ZAKLJUČEK

Preučili smo pomen drame v izobraževanju (DIE), dramske procese in druge 
oblike dramskih procesov. Dotaknili smo se izzivov pri načrtovanju in pri izvedbi. 
Omenili smo tudi, kako lahko moderator zaščiti sodelujoče v procesu in jim obe-
nem nudi izziv. Prepričana sem, da razumete, da se učenje lahko izvaja s takimi pro-
cesi – ne samo učenje vsebin, ampak tudi socialno učenje, sodelovanje, sprejemanje 
izzivov, izmišljevanje zgodbic, ustvarjanje novih idej in iznajdljivosti. Kolikšen je 
vpliv drame v izobraževanju, ne morem zagotoviti, vendar zagotovo ni zanemarljiv. 
Vsekakor pa je jasno, da ima veliko vlogo pri razumevanju sveta, v katerem živimo.
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Andy Kempe
ZNANJE + VEŠČINA = USTVARJALNOST
    OMEJITEV

Drama Bertolda Brechta Mati (Brecht, 1978) temelji na istoimenskem romanu 
Maksima Gorkega. Naslovni lik, Pelageja Vlasova, se spopada z osebno tragedijo, 
boleznijo in pomembnimi političnimi pretresi leta 1917 v Rusiji. Predvsem pa se 
bojuje proti nepismenosti in neznanju, saj je prepričana, da ji le znanje prinaša svo-
bodo, da bo lahko visoko dvignila in nosila zastavo v znak osebne osvoboditve. V 
drami nastopa še en lik, učitelj z imenom Vesovčikov. Kot učitelj je seveda pismen 
in pravzaprav tako visoko izobražen, da svoje znanje podcenjuje, knjige pa proglasi 
za »nesmiselne«:

Knjige delujejo slabšalno na ljudi. Preprost kmet je boljši človek iz preprostega 
razloga, ker ga še ni pokvaril civiliziran svet … Znanje, veste, vam ne pomaga. Po-
maga vam prijaznost.

Vendar pa njegovo stališče ne prepriča starejše ženske, ki mu odgovori: 
»Potem pa nam daj svoje znanje, če ga ne potrebuješ!«
Nasprotujoča si pogleda Vlasove, matere, ki nima nikakršnih možnosti priti do 

izobrazbe in odločanja, ter Vesovčikova, učitelja, ki ima od izobrazbe korist, vendar 
prezira kulturo, ki mu je dala vse pravice, se v drugi polovici stoletja zrcalita v zgo-
dovini umetnosti, najbolj opazno morda prav na področju drame.

V Veliki Britaniji je Herbert Read začel preučevati otroško umetnost že v 40. 
letih. Nepričakovano sta ga prevzeli ekspresivnost in čustvena vsebina nekega dela, 
na podlagi česar je prišel do zaključka, da je otrokova ustvarjalnost prirojena. To 
ustvarjalnost pa je po njegovem mnenju močno zatrl konvencionalen pristop do iz-
obraževanja. Skoraj istočasno je Peter Slade začel eksperimentalno uporabljati dra-
mo pri svojem delu z otroki, ki so dosegali slabši uspeh in so bili nesrečni. Tako kot 
Read je tudi on prišel do zaključka, da je bila otroška drama edinstvena umetniška 
oblika, vendar so otroško ustvarjalnost uničila stroga pravila gledališča. 

V petdesetih in šestdesetih letih so postale ideje o progresivnem izobraževanju, 
ki se osredotoča na otroka, čedalje bolj vplivne. Vendar pa je ostalo odprto vpraša-
nje, do kolikšne mere so filozofske razprave in raziskave Reada in Sladea ter velikega 
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števila ostalih pedagogov na področju umetnosti bile razumljene in uporabljene. 
Kot v mnogih primerih lahko novi uvidi, novosti in prakse zlahka zvodenijo ali celo 
propadejo. 

Zamisli o izobraževanju s pomočjo umetnosti in drame so bile v številnih pri-
merih priložnost, da otrokom dovolimo vse, kar si želijo, ker je bilo to »naravno« in 
potemtakem »ni moglo biti napačno«. Zato ne preseneča dejstvo, da je to vodilo k 
dojemanju, da je izobraževanje, »osredotočeno na otroka« praktično pomenilo po-
ljubno dejavnost, brez pravil, brez usmerjanja, brez preverjanja, brez poučevanja (in 
posledično brez učenja) (Cox in Dyson, 1969).

Tako stališče naj bi imelo korenine v 18. stoletju, v filozofiji Jeana Jacquesa Ro-
usseauja, kar pa ni v skladu s predstavo o »liberalnem izobraževanju«. Po tej pa-
radigmi, ki se zgleduje po tradicionalnih oblikah izobraževanja v antični Grčiji, je 
izobražena oseba tista, katere um je poglobljen in razširjen zaradi znanja in razu-
mevanja, ki ni tehnične narave. V Veliki Britaniji je imelo tako izobraževanje močno 
podporo v teorijah Hirsta in Petersa, ki sta trdila, da zelo malo znanja potrebujemo 
za vožnjo s kolesom, plavanje ali igranje golfa. V veliki meri gre bolj za »vedeti, kako« 
kot pa »znati tisto« ter za spretnost in nerazumevanje (Peters, 1968, str. 159).

Kurikulum, izdelan po takem vzoru, obsega matematiko, fizikalne znanosti, hu-
manistične vede, religijo, književnost, likovno umetnost in filozofijo. Nasprotniki 
takega sistema bi nedvomno izpostavili, da je bila antična Grčija sužnjelastniška 
skupnost, razdeljena na sužnje in svobodne ljudi. Njihove predstave o izobraževanju 
se nam po eni strani zdijo elitistične, po drugi strani pa povsem neustrezne za pri-
pravo na življenje v svetu, ki temelji na tehnološkem napredku. 

Z vidika umetnosti menim, da imata oba pola resne pomanjkljivosti. »Liberalno 
izobraževanje« ima lahko za posledico, da otroci sicer »imajo znanje« o umetnosti, 
vendar se z njo ne znajo izraziti, ker nimajo vedenja, kako. Pristop, ki se »osredotoča 
na otroka«, morda omogoča otrokom, da delajo po svoji volji, vendar jim to hkrati 
preprečuje razvoj njihove umetnosti, ker jih nihče ni naučil, kako naj to počnejo. 
Čeprav se takrat, ko sem obiskoval šolo, nisem zavedal nasprotujočih si filozofij, se 
sedaj, ko se oziram v preteklost, zavedam njunih vplivov. 

Obiskoval sem šolo, ki je veljala za »dobro« državno šolo (dejansko sem bil v 
istem razredu kot minister Philip Hammond – čeprav nisem čisto prepričan, kaj to 
pove o meni ali o šoli!). Kakorkoli, v treh letih se pri pouku glasbe nisem niti en-
krat dotaknil glasbenega instrumenta, se pa spomnim, da nam je učitelj narekoval 
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življenjepis Josepha Haydna. Moj interes in navdušenje za klasično glasbo sta se 
pojavila šele takrat, ko sem opravljal magisterij iz umetnostne vzgoje in sodeloval z 
nadvse navdihujočim in zavzetim učiteljem glasbe. Po drugi strani pa je vse, kar mi 
je ostalo v spominu na likovno vzgojo, da mi je učitelj rekel, da je portret mojega 
očeta, ki sem ga narisal, za v smeti, ker so prsti na roki spominjali na banane. Brez 
navodil, kako pristopiti k slikanju, so bili in so moji umetniški dosežki omejeni zgolj 
na občasno preurejanje sobe v moji hiši. Drame na naši šoli niso poučevali in tako 
sta mi bila prihranjena kritika in dolgočasje, ki sem ju prenašal pri likovni in glas-
beni vzgoji. Morda sem se ravno zato začel ukvarjati z umetnostjo, ko sem postal 
študent. Zdi se mi zanimivo, ko prebiram, da so v nedavni študiji na vprašanje, ali 
želijo imeti v razredu ustvarjalne dijake, učitelji odgovorili pritrdilno. DA. Ko pa so 
dobili v roke seznam besed, tesno povezanih z ustvarjalnim mišljenjem, so jih ti isti 
učitelji povezali z najmanj priljubljenimi dijaki! Ko sem začel s poučevanjem, sem 
imel v razredu dijaka po imenu Matthew Dodds. Ni bil pretirano problematičen, 
vendar pa se je včasih znašel v težavah, ker ni pozorno sledil pouku oziroma se ni 
trudil dovolj. Meni je bil všeč; kar me pripelje do mitoloških oseb Sizifa in Tantala 
ter dramatika Samuela Becketta.

Sizifu je, kot vemo, usoda namenila večno valjenje skale navkreber in vsakič, ko 
je dosegel vrh, se je skala znova skotalila navzdol. Tantala je Zevs privezal na sredino 
reke, ki se je vselej umaknila, ko je želel piti iz nje. Nad njim je obesil vabljiv sadež, ki 
ga ni mogel doseči. Beckett je uporabil oba mita v svoji drami Dejanje brez besed in s 
tem pokazal na ničevost in nezadovoljstvo nad življenjem. Matthew je želel nastopiti 
v tej predstavi na festivalu drame, ki sem ga organiziral. Bil je sijajen s svojim smi-
slom za humor in srce parajočimi izrazi na obrazu, s katerimi je pričaral absurdnost 
in tragiko človekovega stanja. Še posebej me je pretreslo dejstvo, da ni poznal mitov 
o Sizifu in Tantalu (dokler mu jih nisem povedal), je pa vedel, kaj pomeni biti v sis-
temu, ki nalaga posamezniku neskončno veliko nesmiselnega dela, medtem ko mu 
pred nosom maha z obljubo o uspehu, ne da bi ga pred tem opremil s potrebnimi 
spretnostmi in znanjem za doseganje uspeha.

Nekoč sem imel priložnost sodelovati z dramatikom Noelom Greigom, od ka-
terega sem prevzel aksiom »omejevanje je spodbuda«. Beckettova odrska navodila 
za enodejanko Brez besed so za Matthewa zagotovo predstavljala stroge omejitve, 
hkrati pa so ga spodbudile in navdihnile, da je ustvaril nekaj izjemnega. Imel sem 
privilegij, da sem mu pomagal razviti sposobnost, ki jo je potreboval za oživitev 
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Beckettovega dela, in da sem mu posredoval znanje o mitih, na katerih je temeljila 
drama. 

Igralec nogometa ne more dati gola, če ni vratnic. Da bi zadel, mora vedeti, kje so 
vratnice, in imeti spretnost, da spravi žogo med njiju. Znanje brez spretnosti ne za-
gotavlja doseganja golov, kakor tudi ne ustvarjanja umetniškega dela. Brez znanja pa 
se spretnost ne more popolnoma razviti. Nogometaši postajajo boljši tako, da pre-
učujejo druge igralce nogometa; Brecht je lahko napisal dramo Mati, ker je poznal 
Gorkijev roman. Zato lahko na ustvarjalnost gledamo kot na rezultat umetnika (ali 
v tem primeru igralca nogometa), ki uporablja znanje in spretnost, da bi se srečal z 
izzivom, ki je navdihujoč ravno zato, ker je omejujoč.
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Katrine Heggstad 
OD BESEDILA DO GLEDALIŠČA – 
KAKO SPODBUDITI RADOVEDNOST

RADOVEDNOST 

V tem članku bom predstavila pristop k poučevanju, ki lahko pomaga spodbujati 
radovednost in poveča osredotočenost gledalcev na gledališke predstave. Tak pri-
stop imenujem od besedila do gledališča, njegov namen pa je izboljšati razumevanje 
gledališkega jezika in s tem omogočiti mladim gledalcem boljše dojemanje gledali-
ških predstav. V glavnem se bom osredotočila na primer Anne Pedersdotter9. V uvo-
dnem delu vrtimo pesem Annino trpljenje (navdih v stari ljudski pesmi), medtem ko 
dijaki v starosti 15 in 16 let stopajo v razred na šoli v Bergnu na Norveškem. Skladba 
je bila napisana posebej za to predstavo in lahko domnevamo, da to ni zvrst glasbe, 
ki jo posluša večina mladih v Bergnu, prav tako pa lahko domnevamo, da se njihova 
ura običajno ne začne na tak način. Zvok glasbe ob prihodu v razred pomeni, da se 
bo v prihajajoči uri dogajalo nekaj izjemnega. Glasba postane element scenografije. 
Tako neznana in nenavadna glasba postane znana. Sodelujoči bodo seznanjeni z rit-
mom, vzorcem in zvokom, kar jim bo morda pozneje pomagalo pri prepoznavanju 
teh elementov ob gledanju gledališke predstave Anne Pedersdotter.

Raziskovalka na področju književnosti Nina Goga vidi povezavo med znanjem 
in radovednostjo, ki jo lahko prepoznamo na meji med znanim in neznanim. Ta-
kole piše:

»Vse, kar je neznano, neobičajno in izredno, imenujemo radovednost. Radovednost 
je nekaj izjemnega, nekaj nenavadnega in posebnega. V latinščini je pomen besede 
cura skrb, previdnost. Izpeljanka iz te besede, pridevnik curiosus pomeni previden, po-
zoren, zainteresiran (kot v cura-tor). Samostalnik curiosum je morda novejša, znan-
stvena različica besede s pomenom »nekaj, kar vzbuja radovednost«. Medtem ko je 

9 Gradivo za Od besedila do gledališča (na voljo v norveškem jeziku: https://www.dns.no/media/140463/work-
shopen-fra-tekst-til-teater-anne-pedersdotter.pdf) in dodatno učno gradivo (na voljo v norveškem jeziku: https://
www.dns.no/media/140353/anne-pedersdotter-laererheftet-docx.pdf) sem pripravila s kolegicama Kari Mjaal-
and Heggstad in Stig Audun Eriksson (2015).
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znanje nekaj znanega, nekaj, kar že imamo, pa radovednost razvijamo z zvedavim, 
pozornim preučevanjem, prav tako je radovednost nekaj, kar želimo imeti – negovati 
in prevzeti.« (Goga, 2008, str. 4)

Uvod v uro s pesmijo Annino trpljenje je prav gotovo prebudil radovednost dija-
kov, ko so stopali v razred. 

 

NEZNANO POSTANE ZNANO 

Ko naslednjič predvajamo skladbo Annino trpljenje, sledijo navodila: 

Postavite se ob steno. Kmalu boste zapolnili prostor. Želela bi, da si predstavljate, 
da ste osebe, ki pripadajo višjemu sloju v 16. stoletju. Želim, da se ob poslušanju glasbe 
sprehodite skozi čas. Opazujte ostale. Ob vsakem srečanju se pozdravite. Ne govorite, 
temveč se vljudno poklonite, pokimajte ali priklonite, preden nadaljujete svojo pot. 
(Učitelj ponazori način pozdravljanja počasi, z obredom.) Ne ustavljajte se, temveč se 
počasi in dostojanstveno, kot bi lebdeli v zraku, gibajte ob zvokih glasbe.

Glasba zapolni prostor in učenci se pričnejo gibati. Navodilo posredujemo na 
poetičen način, in če nam uspe ustvariti primeren prostor, učenci usvojijo stilizirane 
plesne gibe. Popolnoma se osredotočijo in se dostojanstveno gibljejo v fiktivnem 
prostoru. Preučujemo način pozdravljanja ljudi iz višjega sloja v nedefiniranem pro-
storu v letu 1560. Namesto da pričnemo uro z vprašanji in odgovori, ki kažejo zna-
nje o nekem zgodovinskem obdobju, jih povabimo, naj postanejo del zgodbe tega 
obdobja. S takim raziskovalnim pristopom omogočimo učencem, da prevzamejo 
odgovornost pri soustvarjanju zgodbe o Anne Pedersdotter. Pridobili bodo nekaj 
znanja o zgodbi in času, kar jim bo olajšalo gledanje predstave. 

Pri načrtovanju dela se moramo zavedati, da bomo imeli pri vsakem razredu na 
voljo samo 60 minut, torej moramo zbuditi zanimanje učencev že na samem začet-
ku. Večno prisotna dilema je, kako organizirati potek dela, da bomo zagotovili čim 
boljše razumevanje ter hkrati ohranili zanimanje za ogled predstave. 
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KAKO IZOSTRITI OSREDOTOČENOST S POMOČJO EKSPOZICIJE 
ALI ZASNOVE

Včasih predstavimo like s pomočjo preproste pripovedi in prepustimo dijakom, 
da sami predstavijo glavne osebe. Tako metodo sta Heggstadt in Eriksson poimeno-
vala pristop s pomočjo ekspozicije ali zasnove. Kadar vodimo delavnico v paru, bo en 
učitelj pripovedoval, medtem ko se bo drugi gibal po prostoru in učence posamično 
povabil na mali oder, na katerem sta dva stola in še en stol. Učitelj pripoveduje.

Prvi primer
Smo v Bergnu, leto 1560. Absalon Pedersen Beyer – (učitelj se približuje učencu, 

ga s prijaznim nasmehom prime za roko in odpelje do enega od stolov) je duhovnik v 
gradu Bergenhus. Absalon je star 60 let in je zelo spoštovana oseba v Bergnu. Njegova 
mati, Merete Beyer (izberemo deklico in jo posedemo na stol poleg Absalona) živi v 
Absalonovi hiši. Merete je stara 80 let in je zelo stroga in natančna ženska. Skrbi za 
red v hiši in je znana kot izvrstna kuharica. Zelo rada ima svojega sina. V hiši živi tudi 
mlado dekle z imenom Anne (učitelj poišče še eno deklico, ki se postavi za Absalona 
in mu položi roko na ramo). Anne je poročena z Absalonom že pet let. Šteje jih komaj 
22 … Mlad in čeden moški se je pravkar vrnil v Bergen iz Kopenhagna na Danskem 
in Wittenberga v Nemčiji, kjer je študiral teologijo (učitelj poišče še enega sodelujočega 
in ga postavi na levo stran, nekaj metrov stran od Anne). Po izobrazbi je prav tako 
duhovnik. Ime mu je Martin in je Absalonov sin iz prvega zakona. V Absalonovi hiši 
sta tudi dve služkinji: Jørund in Bente (učitelj poišče dve osebi – enkrat dečka, drugič 
deklici in jima pravi, naj poklekneta in pričneta z delom). Ribati morata tla. Tudi 
trije duhovniki iz vasi v okolici Bergna zelo radi obiskujejo Absalona na domu (uči-
telj poišče tri sodelujoče in jih pripelje na oder, kjer se postavijo nasproti Martina in 
gledajo v Absalona, roke imajo sklenjene). Pripovedovalec predstavi vsakega posebej: 
to je Master Olaus, duhovnik iz Radøya – mož, ki sledi večini na cerkvenih srečanjih; 
tule je Master Laurentius iz Osa, ki dosledno sledi Bibliji in tukaj je še Master John, 
duhovnik v Fani, ki včasih rad spije kozarček ali dva. Nekega dne danski škof Jens 
skliče sestanek v cerkvi (učitelj poišče osebo, ki bo igrala vlogo škofa, jo pripelje na 
oder, škof na stolčku z odprtimi rokami poziva k sestanku). Vsi duhovniki se udeležijo 
sestanka. Škof Jens je bil pravzaprav izšolan za zdravnika in je upal na dobro mesto v 
Kopenhagnu. Namesto tega je dobil mesto danskega škofa v Bergnu. Nastopa še stara 
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ženica z ukrivljenim hrbtom in malce divjim pogledom v očeh (učitelj poišče osebo, ki 
bo igrala Herlovs-Marte). Herlovs-Marte se nenadoma pojavi na prizorišču, ljudje so 
prestrašeni, nekateri zakričijo, drugi vpijejo njeno ime ali kličejo na pomoč. Še preden 
se zavemo, so ulice polne ljudi. Hvala bogu, da imamo v mestu policijo!

S pomočjo vizualnega pripovedovanja in z aktivnim sodelovanjem učencev 
predstavimo glavne osebe, njihove medsebojne odnose ter potencialne konflikte in 
napetosti. Zasnova je tukaj postavljena v določen čas, stilizirane oblike prikazova-
nja pa nudijo sodelujočim in gledalcem dovolj časa za preučevanje različnih vlog. 
Po takem uvodu je razred pripravljen na delo z odlomki besedil iz različnih delov 
scenarija. Učenci v skupinah pripravljajo odrsko priredbo in imajo na voljo 10–15 
minut za preučevanje in vajo, preden kronološko razvrstijo kratke prizore. Pri tem 
namesto aplavza in komentarjev med različnimi prizori uporabimo Stinnerbomovo 
skladbo Släng polska kot intermezzo.

Anne Pedersdotter je drama o zgodovinskem obdobju v Bergnu, vloge temeljijo 
na resničnih likih, ki jim je dramatik dodal nekaj sprememb, da je naredil predsta-
vo bolj zanimivo.10 Kadarkoli načrtujemo delavnico in pripravljamo dodatno učno 
gradivo, moramo preučiti zgodovinsko obdobje, dejanske like, prostor, čas, itd. To 
je seveda precej zahtevno in pomembno za igro in za dramsko delavnico, ki se je 
morajo učitelji lotiti zelo resno, če želijo videti pravo vrednost uporabe drame v šoli.

Preostala dva primera iz gradiva od besedila do gledališča, ki sta namenjena delu 
z mlajšimi otroki, lahko ponazorita vsestranskost tega pristopa. Obstaja sicer nekaj 
strukturalnih podobnosti, ki pa so vendarle različne, ker so zgodbe oblikovane na 
različne načine. 

10 Anne Pedersdotter je napisal norveški dramatik Hans Wiers - Jensen leta 1905 in temelji na zgodovinskih 
dogodkih in osebah. Absalon Pedersen Beyer je bil zelo izobražen in spoštovan mož na visokem položaju. Bil 
je veliki duhovnik v Bergenski katedrali, duhovnik na gradu in učitelj v latinski šoli za dečke. Poročen je bil z 
Anne Pedersdotter, ki pa je bila zgodovinsko približno iste starosti kot Absalon. Anne Pedersdotter je bila bis-
tra ženska, ki si je drznila izraziti svoje misli. Kazalo je, da je zelo spoštovana v tedanji družbi, vse dokler je ni 
spomladi leta 1590 doletelo 46 obtožnic. Obtožena je bila posedovanja zlih moči in obsojena na sežig na grmadi. 
Leta 1590 so jo v Nordnesu, Bergnu sežgali kot čarovnico (Gilje, 2010, str. 5). Tedanje število prebivalcev Bergna 
je bilo med 6000–8000 ; med letoma 1588 in 1595 so zabeležili 6–7 umorov in 6–7 sežigov čarovnic (ibid., str. 
83). Kot piše Gilje, teh nečloveških, surovih obsodb ne moremo razveljaviti, lahko pa posredujemo znanje in 
počastimo spomin na moč teh žena. Anne Pedersdotter se ni bala izraziti svojih pogledov v 16. stoletju. Govorila 
je v imenu žena prihodnosti.
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Drugi primer
Učitelj opremi prostor s črno žametno posteljo in dvema svetilkama na sredini. Soba 

je delno zatemnjena. Učitelj sedi na tleh, ko v prostor vstopajo otroci v starosti med 9 
in 10 let. Učitelj z rokami pokaže, da se bodo učenci posedli okoli postelje. Ko se vsi 
posedejo, učitelj prižge svetilki in začne peti:

Aye-aye-aye 
Aie- aie-aie 
Aye-aye-aye
Aie-aie-aie 
Pred ponovitvijo učitelj z razširjenimi rokami in pogledom naznani, kdaj naj se mu 

otroci pridružijo pri petju. Po skupnem petju učitelj začne pripovedovati:
Zgodba, ki jo boste slišali je kot pravljica in morda malce spominja na zgodbo o 

duhovih. Deček po imenu Karl Lion ima skoraj 10 let. Živi s trinajstletnim bratom Jo-
nathanom in materjo Sigrid. Oče jih je zapustil, ko je bilo Karlu dve leti. Karl je sedaj 
v petem razredu. Pravzaprav, če smo bolj natančni, je bil Karl zadnjič v šoli, ko je bil v 
četrtem razredu. Karl je bolan. Tako bolan, da že dolgo ni bil v šoli.

S takim uvodom v našo delavnico, ki temelji na skupnem petju in pripovedjo, 
bomo otrokom približali zgodbo o Bratih Levjesrčnih. Brata Levjesrčna je otroški 
roman, katerega avtorica je švedska pisateljica Astrid Lindgren (1907–2002), ki je 
napisala tudi Piko Nogavičko. To delo je nastajalo ob branju romana in ob gledanju 
vaj za gledališko predstavo Brata Levjesrčna v Den Nationale Scene (DNS) v Bergnu 
leta 2008. Delo so prav tako navdihnili študenti, ki so opravljali PGCE (imenovan 
PPU – praktično pedagoško izobraževanje na Western Norway University of Appli-
ed Sciences, Bergen, Norveška). 

Naslednji korak je namenjen petju, ko vsak izmed otrok dobi pisalo in kos pa-
pirja z dvema belima golobicama v desnem kotu. Nato učenci dobijo navodilo, da 
v imenu Karlovega sošolca Karlu pošljejo zadnje pozdrave v obliki pesmi, pisma 
ali risbe. Povemo jim, da se Karl ne bo več vrnil v šolo. Delavnica temelji na daljši 
pripovedi, ki na določeni točki preide v Karlovo pripoved. Nadalje spoznavamo 
namišljeno pokrajino in kraj, kamor prispejo po smrti. Kraj se imenuje Nangiyala; 
kraj ognjev iz kosti, kraj, kjer se rojevajo pravljice, kraj, kjer nikoli več ne boš zbo-
lel, in kraj, kjer boš večno krepak, lep in brezskrben. Vsi smo prebivalci ene izmed 
dolin, kjer so nam bile pravice bolj ali manj odvzete. 
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Zanimivo je omeniti, da se otroci zelo uspešno lotijo pisanja, ko se vživijo v vlo-
go nekoga drugega. Zdi se, kot da dobesedno preskočijo v fiktiven okvir, sprejmejo 
vloge in si precej enostavno predstavljajo situacijo kot resnično. Iz previdnosti po-
nudimo možnost, da se sodelujoči odločijo, ali so Karlovi bližnji prijatelji, ki so se z 
njim veliko igrali, ali pa so z njim komaj kdaj spregovorili v šoli. 

Na tej delavnici so sodelovali tudi odrasli. Študenti pedagogike, učitelji, izvajalci 
umetnosti in odrasli so se v primerjavi z otroki bolj nagibali k oddaljenemu, odma-
knjenemu odnosu do Karla.

 Tretji primer
Velika, mehka preproga v obliki srca je na sredini sobe (stoli in mize so postavljeni 

ob stene). Učitelj povabi otroke, naj sedejo na zunanji rob srca. Nato učitelj postavi 
vprašanja kot na primer: Okoli česa sedimo? Na kaj pomislite ob pogledu na srce? 
Kako veliko je? Ali je to običajna velikost in barva? Koliko otrok bi lahko namestili na 
notranjo stran? Poskusimo. Kako se vam zdi? Kaj, če bi bilo srce manjše? Koliko bi jih 
potem lahko sprejelo? Kaj veš o srcu? Kaj se zgodi, če srce poči? Kje leži srce v človeškem 
telesu? Kako se srce počuti v človeškem telesu? Ali obstajajo tudi druga srca? itd. 

Tak uvod je vezan na tematske sklope v zgodbi. Prijateljstvo, družina, ljubezen in 
smrt. Ekspozicija na tej delavnici sledi pogovoru o srcu. 

Učitelj si nadene cilinder, vstopi v srce v vlogi Trilleja in začne pripovedovati zgodbo:

Živijo. Moje ime je Trille in star sem devet let. Živim v majhnem zalivu, ki se ime-
nuje Mathildewick. Moj dedek pravi, da je zaliv Mathildewick kraljestvo. Dedek si 
večinoma izmišlja stvari, vendar mislim, da ima v tem primeru zelo prav. V zalivu 
Mathildewick je zelo prijetno živeti. Med hišami in morjem ležijo prostrana polja, kjer 
lahko tekamo, se valjamo ali igramo nogomet. Lahko tudi kolesarimo po hribu nav-
zdol vse do obale morja. Tam je tudi majhna peščena potka, ki te popelje od obale vse 
tja do ceste. Ob potki lahko opazujemo jerebike, ko je vetrovno splezamo na drevesa, 
ki postanejo naši konji. Vsako jutro gledam na morje in poskušam videti dedkov čoln. 
Dedek odhaja na ribolov vsak dan ob petih zjutraj. Včasih se mu pridružimo na ribo-
lovu in iščemo rakovice ali pa plavamo. 

Nad hišami boste opazili glavno cesto. Lahko vidite, ali kdo prihaja na obisk. Veči-
na avtomobilov samo pelje mimo. Nad glavno cesto je nekaj velikih strmin, kamor se 
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pozimi hodimo sankat ali smučat. In še naprej proti vrhu, čisto na vrhu strmin, daleč, 
daleč stran je kmetija Hillsida Jona, ki je dedkov najboljši prijatelj. Nad vsem tem 
lahko vidiš visoke gore. Ko se povzpneš na vrh gora, lahko vidiš našo majhno kočo … 
Za vzpon na vrh potrebuješ dve uri hoje. Poleti se ovce potepajo po gorah. Lahko gredo 
kamorkoli želijo. Svobodne so! No, ja, dokler se jim ni potrebno vrniti v dolino pred 
prihodom zime (Parr, 2010, str. 18–20 in 124).

Živim z mamo in očetom. Mama vedno reče ja, če jo le vprašaš na pravi način. Oče 
pa je star roker, ki vedno vsako stvar spremeni v pesem. Če sem žalosten, napiše pesem 
o tem, kako je biti žalosten, in če sem vesel, bo napisal pesem o tem. Imam brata in 
sestro. Magnusa in Mindo. Kako sta nadležna. Še posebno Minda. 

Na vso srečo je moja najboljša prijateljica prva soseda. Morda si samo domišljam, 
da je moja najboljša prijateljica. Nisem si je še upal vprašati. Ime ji je Lena Lid in 
tamle stoji ... (pokaže na učitelja 2, ki vstane in si nadene cilinder ter s tem da znak, 
da vstopa v predstavo kot Lena). Lena ni ravno najmočnejša oseba, kar jih poznam, 
je pa zagotovo najbolj pogumna in včasih popolnoma nora, ko pride na dan s kakšno 
odštekano, zabavno idejo o tem, kaj bi lahko počeli … 

Ko učitelj številka 2 vstopi v vlogo Lene, nagovori vse otroke: »Kdo lahko najdlje 
stoji na eni nogi? Stavim, da jaz – sodelujoči prevzamejo vloge Leninih in Trilleje-
vih prijateljev. Glede na njihovo starost jih učitelji lahko usmerjajo, vodijo ali celo 
izzivajo. Kadar delamo z otroki, starimi od 3–5 let, je pripovedni del krajši, sode-
lujoči pa se nagibajo k posnemanju Leninih in Trillejevih dejanj. Starejše otroke pa 
spodbujamo k temu, da predlagajo igrice, ki se jih Lena in Trille lahko igrata med 
različnimi letnimi časi; jeseni, pozimi, spomladi in poleti. S starejšimi otroki lahko 
tudi stiliziramo igre, ki smo se jih igrali v različnih letnih časih. Ob tem predvajamo 
glasbo, ki jo je Odd Nordstog napisal za TV nadaljevanko Vafljevi srčki: Najboljši 
prijatelj. V vsakem kotu je en letni čas, vmes pa poskušamo loviti ravnotežje na poti 
iz enega letnega časa v drugega. 
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Ekspozicija temelji na otroškem romanu Vafljevi srčki norveške pisateljice Ma-
rie Parr.11 Po romanu so posneli TV serije in uprizorili gledališko predstavo. Učno 
gradivo je bilo v veliki večini povzeto po scenariju predstave Vafljevi srčki v DNS. 
To delavnico sem pripravila skupaj z Heggstad and Eriksson.12 Imeli smo priložnost 
prisostvovati na vajah in preizkusiti učno gradivo v različnih starostnih skupinah, 
ciljna skupina na predstavi so bili otroci, stari od 3 do 12 let. 

Učno gradivo je pripravljeno za sedem ciljnih skupin: vrtec in prvi razred (prvi 
del je poenostavljen, brez besedila), drugi in tretji razred (celoten prvi del), četrti 
do šesti razred (prvi in drugi del) in za študente pedagogike in učitelje (celotno 
besedilo). Naš namen je bil, da otrokom in odraslim približamo odlomke, besedilo 
in obliko, ki bodo uprizorjeni na odru. Ne želimo razkriti celotne zgodbe, pač pa le 
delce, ki jih bodo prepoznali in tako ob gledanju predstave bolje razumeli vsebino in 
njeno sporočilo. S takim pristopom jih naučimo, kako gledati, poslušati in dojemati 
umetniška dela (Heggstad, 2014, str. 30). 

Gradivo za delavnico smo preizkušali s šestimi skupinami študentov pedagogike 
in študentov drame v HVL. Udeležene so bile tri skupine petošolcev, tri skupine 
drugošolcev iz osnovne šole v Bergnu in dve skupini otrok iz vrtca (jeseni 2014). 
Refleksijo nameravamo analizirati in jo objaviti v mednarodnih publikacijah. Leta 
2016 smo to delavnico ponudili trem skupinam petošolcev osnovne sole v Bergnu 
kot del nacionalne kampanje in kot del strateškega načrta za implementacijo drame 
kot predmeta v učni program. Kampanja zaenkrat še ni dosegla želenega cilja. Ta de-
lavnica je bila prvič izvedena v angleškem jeziku za odrasle udeležence konference 
»Ustvarjalnost in radovednost« v Ljubljani 2018.

Mario Parr in njena dela primerjajo z Astrid Lindgren, ker ji uspe napisati zgodbe, 
ki jim mi, bralci popolnoma verjamemo. Že v uvodu si lahko jasno predstavljamo like. 
Nekateri Leno primerjamo s Pippi, drugi primerjajo Emila z Lønnebergetom. Vendar 
je Trille, zvesta Lenina prijateljica tista, ki si želi, da bi Lena priznala »ti si moja najboljša 
prijateljica« in tako prevzela glavno vlogo v zgodbi (Birkeland in Mjør, 2012, str. 56). 

11 Maria Parr (33) je norveška mladinska pisateljica, doma iz Vanylvena na Norveškem. Piše v novonorveščini. 
Leta 2005 je izdala prvo knjigo Vafljevi srčki, sloves pa si je utrdila leta 2009 s knjigo Tonja iz hudega brega. Parr 
je prejela prestižne nagrade za obe knjigi, med drugim: Brageprisen, Teskjekjerringprisen in Kritikarprisen. Obe 
knjigi sta prevedeni v 28 jezikov. Leta 2011 je NRK (The National Broadcasting) pričela s predvajanjem TV serije 
Vafljevi srčki. Knjiga je izšla v več kot 20 državah. Knjigo je leta 2015 izdala tudi Založba Mladinska knjiga v 
prevodu Alenke Veder. Knjiga je prejela več mednarodnih priznanj in sicer: The Zilveren Griffel award na Nizozem-
skem za najboljše prevedeni otroški roman v nizozemščini ter nagrado Prix Sorcieres v Franciji.
12 Heggstad, K., Heggstad, K. M. in Eriksson S. A. (2014): https://www.dns.no/media/106695/vaffelhjarte-stud-
iemateriale.pdf, vpogled 20. 11. 2018.
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Vsi trije primeri so za učitelja precej zahtevna, a hkrati prijetna in dragocena 
izkušnja. Na delavnico Anne Pedersdotter se mora učitelj pripraviti tako, da prebere 
zgodovinske tekste, pri predstavitvi ekspozicije pa se sooča s precej izzivi. V prime-
ru delavnice Brata Levjesrčna je izziv poetični pripovedni jezik. Učitelj lahko olajša 
izvedbo z menjavo vlog – od pripovedovalca do igralca in učitelja v vlogi. V primeru 
Vafljevih srčkov, ki je namenjena različnim ciljnim skupinam, pa je zaželeno, da sta 
vključena dva učitelja, ki si zaupata delitev dela. Za lažjo izvedbo je idealno, če lahko 
povzetek, načrtovanje in pripravo preizkusimo; preučimo vlogo, glas, pripoved zno-
traj in zunaj vloge ter samo pripoved.

NAVDIH IN RAZISKAVA 

Kari Mjaaland Heggstad in Stig Eriksson razvijata metodo od besedila do gle-
dališča na oddelku za dramo na Western Norway University of Applied Sciences že 
od leta 1990. Vir navdiha so njuni obiski gledaliških institucij v Angliji, še posebej 
Royal Shakespeare Company (RSC) v Stratford-upon-Avonu v Angliji13. RSC se je 
z organiziranimi delavnicami za učitelje in študente na oddelku za izobraževanje in 
s strokovnim gradivom zavzeto in strateško lotil nagovarjanja mlajšega občinstva. 
Njihova zavzetost je bila in je še vedno vredna občudovanja.

Leta 2005 je RSC pričel strateško in dolgoročno sodelovati z nekaterimi šola-
mi in pozneje tudi z združenjem gledališč. Razvili so mrežo šolskih programov, ki 
vključujejo uprizoritvene umetnosti v izobraževanju in imajo za cilj uporabo RSC 
modela v razredu pri obravnavi Shakespearjevih dramskih del. Nedavno poročilo 
raziskave, ki so ga objavili Geoff Lindsay, Joe Winston, Anton Franks, Duncan Lees 
z Univerze v Warricku preučuje, kakšne bodo posledice tega daljnoročnega projekta 
po desetih letih. Lindsay, Winston, Franks in Lees so prišli do naslednjih ugotovitev:

- Učitelji zelo cenijo izkušnjo, strokovnost in nenehno podporo, ki so je deležni od 
strokovnjakov RSC.

- Učitelji so poročali o prednostih take metode, še posebej pri dijakih, ki ne kažejo 
zanimanja za učenje.

- Obstaja tudi močan indic, da tak pristop vpliva na boljše pisne izdelke in rezulta-
te na izpitih, čeprav je bilo manjše število šol pri tej oceni nevtralnih.

13 https://www.rsc.org.uk/, vpogled 18. 11. 2018.
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- Učitelji so bili izredno navdušeni nad metodo RSC.
»Celotno gledano naši rezultati kažejo, da so učitelji vključitev RSC-metode v 
izobraževalne programe ocenili kot zelo pozitivno pobudo« (CEDAR poročilo, 
2018, str. 4)14.
Tako učitelji kot učenci so z velikim navdušenjem sprejeli tak pristop. Te ugoto-

vitve so popolnoma v skladu z izsledki raziskav, ki so pokazale, da kontinuirano po-
učevanje s pomočjo drame zelo vpliva na boljše znanje na več nivojih15 med mlado-
stniki v starosti od 13 do 16 let (DICE, 2010). Na splošno so dijaki, ki so sodelovali 
pri tej raziskavi, ocenili, da so veliko bolj samozavestni, aktivni državljani, ki bolje 
razumejo naloge ter dosegajo boljše rezultate v šolskem in družbenem prostoru. 

Kot strokovnjaki na področju drame v izobraževanju imamo znanje o vplivu ta-
kega pouka na učence. Drama ponuja drugačna pravila obnašanja v učnem prosto-
ru. Skupaj preučujemo probleme, ki se pojavijo pred nami, in jih rešujemo s pomo-
čjo umetniškega dela – drame in gledališča. Preučujemo različne vidike pomena 
življenja v tem svetu. Jaz, ki se srečujem z drugimi. Refleksija je pomemben del 
dramskega pouka. Doživljamo spremembe, skozi katere gredo učenci pri odkriva-
nju potenciala za učenje, ki ga kolektivni pristop nudi in vsebuje. 

S kolegoma Heggstadovo in Erikksonom smo opravili kratek raziskovalni projekt 
na to temo in na temo delavnice Anne Pedersdotter, katerega izsledki bodo kmalu 
objavljeni.16 Ugotovili smo, da so učitelji opazovali interes in sodelovanje učencev, 
njihovo osredotočenost in stopnjo užitka med enournim trajanjem. Prav tako so 
komentirali način, kako so bile naloge posredovane. Nekaj komentarjev je bilo na-
menjenih tudi tistim učencem, ki niso želeli sodelovati pri nalogi bodisi zato, ker 
niso bili pripravljeni, bodisi so bili preveč sramežljivi. Pri vseh 46 razredih, ki smo 
jih obiskali, so vsi učenci nastopali v predstavitvi odlomka iz teksta. To lahko ilu-
striramo s primerom enega od učiteljev, ki je prisostvoval na delavnici številka 12:

 »Vsi sodelujejo pri načrtovanju in vaji: dobra vaja! Odlične predstavitve! Do-
bra koncentracija! Celotna izvedba je bila odlična!« (Heggstad, Heggstad, Eriksson, 

14 Za več podatkov glej poročilo raziskave: https://cdn2.rsc.org.uk/sitefinity/education-pdfs/research/rsc-
schools-survey-final-report.pdf?sfvrsn=2, vpogled 20. 11. 2018.
15 Za več podatkov glej poročilo raziskave: www.dramanetwork.eu. Rezultati so zbrani na dopolnjenem sezna-
mu na 22. stopnjah (http://dramanetwork.eu/key_results.html), vpogled 18. 11. 2018).
16 Heggstad, K., Heggstad, K. M. and Eriksson S. A.: Obiskovanje šol za obiskovanje gledališča. Raziskava o 
predstavitvenih dramskih delavnicah in odziv mladostnikov. V M. Anderson in M. Finneran (ur.): Preko 4 zidov: 
Izobraževanje in gledališče. Springer International Publishing (v tisku).
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2019).17 Vsesplošen občutek pri izvajanju take vrste delavnice je v skladu s tem mne-
njem. Seveda, biti zunanji obiskovalec, ki ponuja drugačen pristop k delu, je že lah-
ko vzrok za otrokovo radovednost. Ker pa imamo z vsakim razredom na voljo samo 
eno uro, mora biti potek omejen in natančno določen.

Devetdesetim razredom smo ponudili vstopnice za predstavo in delavnico pred 
predstavo. Nekaj učiteljev je odgovorilo, da imajo zelo zapolnjen urnik, ostali se 
sploh niso odzvali. Vemo, da si je nekaj učiteljev priskrbelo gradivo za učitelje in 
delalo na nekaj pripravljalnih nalogah. Vsega skupaj se je delavnice udeležilo 1026 
od 2000 mladostnikov, ki so si ogledali predstavo.

Igralci v predstavi so komentirali, kako so doživljali spremembo pri osredotoče-
nosti gledalcev. Lahko so zaznali, ali so se gledalci predhodno udeležili delavnice. Za 
njih kot igralce, je bila to pomembna sprememba, kajti mlajši gledalci so ob gledanju 
predstave, ki ni povsem razumljiva, veliko bolj osredotočeni na ostale gledalce kot 
pa na dogajanje na odru.

MOJA PRVA IZKUŠNJA: BINKOŠTI

Navdušenje za tovrstno delo se je porodilo leta 1994 na študijskem izletu v Angli-
jo. Gledališka predstava z naslovom Binkošti avtorja Davida Edgarja je imela name 
zelo velik vpliv in še vedno se spomnim:

Notranjost zapuščene cerkve v ruševinah. Podrta stena. Dva moška/delavca jo sku-
šata ponovno sezidati, vračata manjkajoče kamne. Pri tem uporabljata glino, vodo in 
blago. V prostor vstopi ženska, ki joka. Nekaj se je zgodilo na cesti pred cerkvijo. Stena 
se »trese«. 

To se je dogajalo med obiskom RSC v mestu Stratford-upon-Avon, kjer sem so-
delovala na delavnicah pred in po predstavi in imela priložnost srečati nekaj igral-
cev, ki so mi v pogovoru zaupali svoj pogled na dane razmere. Bila sem nadvse 
presenečena, kako je to obogatilo mojo gledališko izkušnjo. 

Wendy Greenhill, vodja oddelka za izobraževanje pri RSC, je norveškemu zdru-

17 Članek v tisku, glej opombo 6.
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ženju za dramo v izobraževanju (Landslaget Drama i Skolen)18 predstavila ta pristop 
v poznih osemdesetih. RSC seveda ni edini, ki s svojim programom približuje gleda-
lišče mlajšemu občinstvu. V Veliki Britaniji je to precej običajno, prav tako v Nemči-
ji, kjer imajo znotraj institucionalnih gledališč oddelke za izobraževanje. »Universi-
tät der Künste« v Berlinu ponuja izobraževalni program, ki ima poleg ostalega dela 
tudi cilj prenašati »vpliv ustvarjalnih procesov in kako pri gledalcih prebuditi željo, 
da se ukvarjajo z drugačnimi resnicami« (https://www.udk-berlin.de/en/courses/
theatre-educationdrama/).19 Študenti, ki obiskujejo ta program, so usposobljeni za 
delo tako na umetniškem kot na izobraževalnem področju v narodnem gledališču. 
Tudi na Madžarskem v zadnjih letih čedalje bolj narašča zanimanje za »pred« in 
»po« predstavi delavnice za mladostnike, kakor tudi za različne oblike gledališča v 
izobraževanju. Adam Cziboly in Adam Bethlenfalvy sta leta 2013 opravila analizo 
in ugotovila, da je v tem času 119 ustanov ponujalo 172 programov gledališča v 
izobraževanju. Nekaj od teh je bilo gledališč, ki imajo svojega lastnega gledališkega 
pedagoga (Cziboly in Bethlenfalvy, 2013).

BERGENSKI PRISTOP

Kari Mjaaland Heggstad je leta 1989 v Bergnu v sodelovanju z gledališčem Den 
Nationale Scene (DNS) pripravila prvo gradivo za poučevanje, ki je nastalo na pod-
lagi gledaliških vaj drame Bertolta Brechta Kavkaški krog s kredo ter organizirala 
delavnice za učitelje (Eriksson 1999). V letih, ki so sledila, sta njena kolega Hegg-
stad in Stig Eriksson nadaljevala z razvijanjem izobraževalnega paketa za predstave, 
pripravila široko paleto učnega gradiva ter organizirala številne delavnice v sodelo-
vanju z DNS v Bergnu (Heggstad 1994, 15). Tudi ostala gledališča ter univerze na 
Norveškem so pričeli s podobnimi sodelovanji. Tak pristop so kmalu poimenovali 
»klasika v razredu«. Heggstad in Eriksson se nista strinjala s to terminologijo, saj 
beseda »klasika« omejuje izbiro besedil in gledaliških predstav za mlajše občinstvo. 
Vzrok za izbiro termina od besedila do gledališča sta Eriksson in Heggstad pojasnila 
na sledeč način: 

18 Več info: https://dramaogteater.no/om-oss/, vpogled: 20. 11. 2018.
19 Vpogled: 6. 11. 2018.
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»Besedno zvezo od besedila do gledališča, ki se uporablja v bergenskem pristopu, 
sva izbrala, ker je to »raziskovanje umetniških zmožnosti in umetniških rešitev, veza-
nih na produkcijo in odlomke iz dramskega besedila, kjer ne pripovedujemo zgodbe. 
Po najinem mnenju je pomembno, da poudarimo razliko m ed literaturo (dramskim 
besedilom) in gledališčem (odrskim besedilom), kar pomeni dati učencem in učiteljem 
možnost boljšega razumevanja obsežnega besednjaka umetniškega jezika v dramskem 
besedilu.« (Eriksson, 1999, str. 4) 

Kot gledalci se moramo naučiti gledati predstavo od blizu, izostriti osredoto-
čenost in čutila ter uskladiti sluh, um, telo in dušo. Želimo pokazati zanimanje za 
scenografijo in pomen sloga, barv, podrobnosti. Prav tako želimo razumeti, da so 
osvetlitev, zvok ter glasba pomembni elementi predstave. Gledalčeva izkušnja posta-
ne veliko bogatejša, ko zna prepoznati igralčeve izraze, kar mu olajša interpretacijo 
in razumevanje predstave. Tako se tudi bolj približa uprizorjenemu delu pa tudi 
dramskemu besedilu. Kadar so mladostniki bolj osredotočeni, imajo veliko bolj ja-
sno in kritično refleksijo predstave.

Naslednji cilj takega pristopa (od besedila do gledališča), predstavljenega v de-
vetdesetih letih je bil organizirati delavnice, kjer bi učitelji brez kakršnegakoli pred-
znanja o drami v izobraževanju pridobili dovolj samozavesti, da bi lahko gradivo iz 
delavnice uporabili v razredu (Heggstad, 1994, str. 15). Vendar pa ta miselnost ni 
bila vselej utemeljena. Leta 2005 je DNS v Bergnu naznanil 50 % opravljanje gledali-
ške pedagogike. Tako je gledališka pedagoginja Silje Birgitte Folkedal pričela izvajati 
delavnice za učitelje ter dovolila učiteljem prenos in uporabo gradiva iz delavnic. 
Hkrati je nudila pomoč pri delu v razredu in vodila delavnice za mlade, ki so si na-
meravali ogledati gledališko predstavo. Časi so se spremenili, s tem tudi učiteljeve 
naloge. Učitelji so pokazali veliko več zanimanja za obisk izkušenega strokovnjaka 
za vodenje delavnic v svojem razredu. Na žalost pa to delo ni nudilo stalne zaposli-
tve, kar pomeni, da ni nujno, da bodo gledališča prioritetno ponujala izobraževalne 
pakete ali pa delavnice od besedila do gledališča. Vse prioritete so odvisne od ume-
tniškega vodje, direktorja in nadzornikov. 

 V letih 2007 in 2008 sem imela priložnost delati kot gledališki pedagog v DNS, 
prav tako v letih 2014, 2015 in 2016. V obdobju med 2009 in 2014 sem pripravljala 
gradivo od besedila do gledališča za študente pedagogike na specifičnih nivojih in 
vodila delavnice za ciljne skupine učencev, preden so si ogledali predstavo. 



43

POVZETEK METODOLOGIJE »KAKO ZAČETI«

Bergenski pristop se kot metodologija za poučevanje razvija že 30 let. Primeri, 
ki sem jih delila z vami v tem besedilu, naj bodo smernice za vaše delo. Bistvena je 
umetniška žilica, povezana v didaktični okvir. Opravljati delo na umetniški način 
pomeni, da morate učne rezultate postaviti na stran. Namesto tega zaupajte druge-
mu gradivu (scenariju ali mladinskemu romanu). 

Uvodoma najprej preverite gledališko ponudbo predstav za naslednjo pomlad 
ali jesen. Katera od predstav se vam zdi najbolj zanimiva in kot taka največji izziv? 
Izberite tisto. Nato preverite, kateri ciljni publiki je predstava namenjena. Ali je to 
skupina, s katero lahko delate? Če je predstava namenjena odraslim, priporočam 
delavnico z otroki, starimi med 15 in 16 let. Na gledališče prijazno naslovite prošnjo, 
ali vam lahko posredujejo kopijo scenarija in vam dovolijo, da prisostvujete na nekaj 
vajah. Nadvse koristno je, če ste lahko prisotni na prvi bralni vaji. Če nimate dosto-
pa do scenarija, bodite iznajdljivi oziroma izberite predstavo, ki temelji na romanu.

Preberite scenarij/roman. Pri prvem branju, ki je lahko zelo hitro, zgodbo začu-
timo in hkrati naredimo seznam vseh likov in preučimo njihove medsebojne odno-
se. Drugo branje je bolj specifično – iščemo zanimive sledi. Kje avtor začne? Kako 
opisuje prizorišče dogajanja? Kateri predmeti oziroma rekviziti so pomembni? Ali 
lahko začutiš posebno vzdušje v posameznih prizorih? Kakšne družbene reference 
lahko opaziš? V katero časovno obdobje je postavljena zgodba? Kakšna je raba jezi-
ka? Kaj je bistvenega pomena za razumevanje zgodbe?

Nadaljnje delo s scenarijem naj bo igrivo in ustvarjalno. Kakšne ideje se vam po-
rodijo ob misli na to, kako boste zgodbo predstavili otrokom v razredu, mladostni-
kom in odraslim? Bodite izvirni. Če dobite priložnost, da sodelujete na gledaliških 
vajah, si skrbno zapisujte pomembne podrobnosti. Poiščite nekaj povsem običajne-
ga in iz tega naredite nekaj izjemnega – ali pa obratno. Poiščite način, kako boste 
ustvarili prizorišče.

Poiščite vrstice, ki razkrivajo smisel te predstave. Poiščite zabavne prizore ali si-
tuacije. Na tej stopnji morate razmišljati didaktično. Kako lahko pomagam bodočim 
gledalcem opazovati, se osredotočiti na podrobnosti, poslušati in razumeti vrstice? 
Prav tako morate razmisliti o velikosti skupine, s katero boste delali. Koliko vlog, ko-
liko različnih odlomkov in koliko priložnosti se vam ponuja za uprizoritev situacij, 
kjer je komaj kaj besedila? Predvsem pa – uživajte v predstavi.
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Ana Pečnik
»MASKA RDEČE SMRTI« – PRILOŽNOST ZA GIB, 
GLASBO IN PERFORMANS

(NE)FORMALNO PRIDOBLJENE KOMPETENCE SO POMEMBNE 
ZA KREATIVEN RAZVOJ MLADOSTNIKA

Danes se velikokrat sprašujemo, kakšna je razlika med formalnim in neformal-
nim izobraževanjem. Prva in najbrž najpoglavitnejša se skriva v namembnosti. 
Formalno izobraževanje naj bi nas pripeljalo do formalno potrjenih izobraževalnih 
rezultatov (stopnja izobrazbe, diploma, kvalifikacija) in omogočalo delodajalcu sis-
tematičen vpogled v kandidatovo znanje. Neformalno izobraževanje ni namenjeno 
pridobivanju spričevala ali diplome, temveč zadostitvi interesov in razvoju novih 
kompetenc udeležencev. Pri slednjem gre za pridobivanje, razširjanje, obnavljanje, 
posodabljanje in poglabljanje znanja, kjer ni nujno, da se pridobljeno znanje doka-
zuje z javno veljavno listino. Trendi pedagoško naprednih držav neformalnemu in 
priložnostnemu učenju odmerjajo zelo pomembno vlogo pri izboljšanju vseživljenj-
skega procesa učenja, pri nas pa ga sramežljivo skrivamo, saj zaradi nezmožnosti 
vzpostavitve merljivih kriterijev in standardizacije ne moremo vzpostaviti sistema 
točkovnega ocenjevanja, ki ga naš storilnostno naravnani šolski sistem še posebej či-
sla. Kljub takšnemu stanju pa družbeni trendi ubirajo svoje poti in vedno pomemb-
nejše postaja dejstvo, da se priznajo znanje, spretnosti in kompetence ne glede na 
način, kraj, namen in čas pridobitve. Škoda, da si ne priznamo, da bi s priznavanjem 
neformalnega izobraževanja naš sistem pridobil ogromno – tudi ugled zunaj meja 
naše domovine. Čudno je, da pri vseh tako zelo pomembnih »varčevalnih« ukrepih 
v šolstvu še ne znamo izračunati, da bi se tako lahko pocenilo in skrajšalo formalno 
izobraževanje, da o brisanju socialnih mej, ki jih tako uspešno črtamo iz našega 
vsakdana tudi s pomočjo šolstva, niti ne izgubljamo besed. 

Veseli me, da lahko zapišem, da na Gimnaziji Celje - Center (v nadaljevanju 
GCC) ob koncu šolskega leta vedno znova ugotavljamo, da je šolsko leto zaznamo-
valo sodelovanje med obema zvrstema vzgojno-izobraževalnega procesa, da učitelji, 
mentorji in starši (čeprav včasih zelo težko) uspemo pogledati tudi čez okvire krite-
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rijev in ocen. Sicer pa moramo tako ali drugače stremeti k istemu cilju, tj. omogočiti 
mladim celostni razvoj, jim dati možnosti, da razvijejo vse svoje talente, tudi tiste, 
ki se jih ne da ovrednotiti z oceno, in to pokazati v šoli in zunaj nje. To potrjujejo 
številni šolski projekti, ki v ospredje postavljajo kulturo in njeno pomembnost za 
obstoj človeštva. Navduševati in poudarjati (ne)formalno znanje bi moralo biti geslo 
v sodobnem šolstvu v izobraževalni vertikali, radovednost in ustvarjalnost pa smer-
nici, ki tlakujeta mladostnikovo in nenazadnje tudi učiteljevo prihodnost.

TEATER POD PLAŠČEM KREATIVNOSTI V GIMNAZIJSKEM 
PROSTORU

Vloga učitelja ni samo izobraževanje v togem pomenu besede, ampak je veliko 
več. Tega se moramo v sodobni šoli dobro zavedati. Sodobni pristopi pri poučevanju 
pa nam pripomorejo, da se z njimi soočimo in jih poskušamo kvalitetno implemen-
tirati v vsakdanje šolsko okolje. Šola ni samo ustanova, ki z različnimi oblikami 
pouka omogoča učencem organizirano in sistematično pridobivanje znanja in spre-
tnosti, ampak mora dijakom v sodobni in kulturno raznoliki ter na znanju temelječi 
družbi omogočiti, da usvojijo različne veščine in razvijejo določene kompetence. 
Vsi, ki delamo z mladimi, se zavedamo, da tradicionalni učni pristopi ne zadošča-
jo več, ampak jih morajo nadomestiti modeli, ki so usmerjeni k dijaku, spodbuja-
nju njegove motivacije ter aktivni udeležbi. Kot učiteljica umetnostne zgodovine, 
likovne umetnosti ter risanja in slikanja se dnevno srečujem s kreativnimi idejami 
mladostnikov, ki jih poskušam implementirati v različne (ob)šolske projekte. Tr-
dim, da je teater prostor, s pomočjo katerega ustvarjalci razvijajo ustvarjalno-mi-
selne procese. V nadaljevanju je predstavljen primer dobre prakse, ko smo z ekipo 
dijakov v medpredmetnem sodelovanju s slovenščino ustvarili izjemno odmeven 
plesno-glasbeni performativni projekt z naslovom »Maska Rdeče smrti«, po literarni 
predlogi temačnega Edgarja Allana Poeja.

Odrska umetnost kot široko polje raziskovanja in iskanja 
Umetnost je v sodobnem času pridobila zelo širok predznak in je danes že skoraj 

sestavni del vsakega kulturnega individuuma. Če iz našega vsakdana za nekaj tre-
nutkov navidezno izbrišemo/izvzamemo umetnost (glasbeno, likovno, jezikovno, 
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književno, gledališko, filmsko, umetniško idr.), ugotovimo, da svet brez nje pravza-
prav ne obstaja, propade in izgine. Strokovnjaki na področju vzgoje in izobraževanja 
se ravno zaradi tega upravičeno zavzemajo za dodatne umetniške vsebine in ure 
v izobraževalni shemi, saj se zavedajo pomembnosti teh vsebin v učnem kuriku-
lumu. Nekateri posamezniki namreč brezkompromisno klestijo umetniške ure in 
vsebine brez utemeljenih razlogov. Danes je na voljo veliko število študij in znan-
stvenih zapisov, ki pričajo o številnih pozitivnih učinkih umetnosti na otroke in 
mladostnike: »/…/ stik z umetnostjo lahko spodbudno vpliva na osebno avtonomijo 
in posameznikovo emancipacijo, sposobnost opažanja in kritičnega premisleka, dejav-
nost in ustvarjalnost« (Krajnc, 2016, str. 5). Zavedati pa se moramo, da so otroci in 
mladostniki neverjetno senzibilna skupina, ki v dobi odraščanja potrebuje nenehne 
vizualno-umetniške impulze, ki omogočajo odprto in kritično mišljenje, spodbujajo 
ustvarjalnost in inovativnost, spodbujajo socialno-čustveni razvoj ter bodrijo oseb-
nostno rast.

V sodobnem izrazoslovju se vse pogosteje uporablja termin performans oz. per-
formativna umetnost. Ali lahko performans postavimo ob bok klasični gledališki 
umetnosti? Na to vprašanje je gotovo veliko različnih odgovorov. Menim, da moči 
besed v gledališču težko učinkovito odgovorijo sodobni pristopi izražanja, giba, in-
terpretacije idr. A kljub temu performativne umetniške vsebine in prakse ne smemo 
spregledati – tako v (ne)umetniškem kot tudi v šolskem in kulturnem prostoru.

Kaj je pravzaprav performans? Zgonik je pojem opredelila tako: »Performans je 
katera koli situacija, v kateri je performerjevo telo v času in prostoru postavljeno v 
razmerje med performerjem in občinstvom. Je umetniška oblika, pri kateri je sporočilo 
preneseno prek režirane (vendar ne v celoti predvidljive) zgradbe dogodka, v katerem 
sodeluje ali »igra« umetnik sam. Umetniško delo se zgodi v času in prostoru in je en-
kratno ter neponovljivo. Umetnikova akcija je nosilec sporočila, ne le kot prisotnost in 
izraznost njegovega telesa ali kot vizualna plat dogodka, temveč so v ospredju njegova 
dejanja in izjave, ki jih posreduje. Performerje dojemamo kot kompleksne objekte v 
celostno prepletenem okolju« (Zgonik, 2007, str. 222).

Gre za definicijo, ki jasno opredeljuje performerja in njegovo »igro« kot nepono-
vljiv dogodek oz. situacijo, ki je predstavljena gledalcem. Lukan (2013) pa se sprašuje: 
»/…/ kdaj neki nastopajoči oz. izvajalec ni več zgolj igralec ali plesalec, temveč postane 
performer /…/.« Avtor performerja izpostavlja kot nekaj novega, kar združuje tako 
kvaliteto performerja kot tudi igralca in v sožitju teh dveh karakteristik ter kompetenc 
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vzpostavlja novo in izvirno. Da bi tako zelo širok pojem okvirili v skopo definicijo, 
je pravzaprav nemogoče. V tem kontekstu se je potrebno spomniti umetnice/igralke 
Marine Abramović, ki je s svojimi številnimi performativnimi projekti zatresla ume-
tniška tla in dotedanje že uveljavljene umetniške prakse ter performans postavila v 
vsem ne(po)znan koncept. Lukan (2013) prav tako razmišlja, da je performativna pra-
ksa iz odra izrinila govorjeno besedo in tako spremenila razumevanje scenskih praks. 
Pred gledalci potemtakem ni bil več v ospredju dramski tekst, zapakiran v režijsko, 
scensko, kostumografsko in dramaturško celoto – v ospredju je bila akcija, ki je začela 
odpirati nova polja razumevanja gledališke umetnosti. Interakcija med igralcem in 
gledalcem je odprla popolnoma novo polje ali bolje rečeno scenski dogodek, »/…/ ki 
se ne more zanašati na nič bolj oprijemljivega kot na lastno telo« (Lukan, 2013, str. 35). 
V tem scenskem dogodku pa pravzaprav ni pravil, ki bi omejevala igralčevo/umetni-
kovo voljo do interpretacije oseb, giba, besede, prostora idr. In to je gotovo široko polje 
za raziskovanje in iskanje novih interpretacij dramskih besedil.

Združevanje večplastnosti gledališča s pedagoškim procesom 
Načini učenja se skozi čas silovito in hitro spreminjajo. Menim, da ima na to velik 

vpliv tudi sodobna tehnologija, ki v hipnem trenutku ponudi številne zadovoljitve, 
ugotovitve, rešitve idr., saj so te dostopne na vsakem koraku. Mladostniki ne čutijo 
pretiranega vzgiba po raziskovanju in odkrivanju, saj po tem niti ne čutijo potrebe, 
ker vse rešitve nekje že obstajajo – v virtualnem svetu. Ravno zaradi tega je šola 
prostor, kjer moramo mladostnikom zagotoviti možnosti odkrivanja ter nenehnega 
spraševanja. Mentor/učitelj mora nenehno slediti trendom in postavljati izzive vsem 
deležnikom. Milica Antić Gaber pravi: »/…/ pedagoška vloga gledališča se v zadnjem 
času (tudi zaradi pojava že omenjenih novih tehnologij in množičnih medijev) neko-
liko zanemarja« (Djilas, 2013, str. 51). Naš projekt »Maska Rdeče smrti« in številne 
druge gledališke stvaritve na GCC dokazujejo nasprotno, saj znamo mentorji v mla-
dostnikih vzbuditi zanimanje, interes in vedoželjnost. Naša vloga je kljub vsemu 
obrobna, saj težim(o) k temu, da dijaki samostojno dosežejo cilj, mentorji jih le z 
nasveti in številnimi izkušnjami usmerjamo k novim rešitvam, ki so kreativne in 
praktične. Na GCC ima umetnost zelo veliko vlogo – z oddelki umetniške gimnazi-
je, likovna smer je esencialno vpeta v tkivo in utrip šole. Mogoče ravno njena vizu-
alna podstat, ki je prisotna na hodnikih, v učilnicah in okolici šole, aktivno podpira 
tudi ostale, ki v učne načrte žal niso tako vpete, a jih v zelo velikem obsegu izvajamo 
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v »obogatitvenem« delu obšolskih in projektnih dejavnosti – na področjih glasbe, 
filma, gledališča, literarne in dramske umetnosti, pa tudi arhitekture. Spomeniški 
predznak našega poslopja je tudi velik del identitete šole. Z vizijo, da znanje, ki ga 
dijakom posredujemo v procesu pouka nadgrajujemo in uporabljamo tudi v projek-
tih in krožkih, se nenehno trudimo ustvarjati trdne mostove in povezave med vsemi 
sedmimi (oz. osmimi) umetnostmi. Gledališče in film učinkovito dražita kreativni 
naboj učiteljev in dijakov ter povezujeta vse čute, ki jih dramijo različne umetnosti. 
Ugotavljamo, da mladi še vedno iščejo izrazne kanale, skozi katere udejanjajo svoje 
ideje in videnje sveta, tako da kljub nekemu pavšalnemu prepričanju, da v dobi iz-
razito digitalnega predznaka Talijina muza izginja, to za GCC ne drži. V gledališču 
vidimo tudi eno izmed možnosti, da mladostnikom krepimo kompetenco socialne-
ga stika, zavedanja vloge v svetu in komunikacijskih spretnosti – ravno to je tisto, 
kar pogrešamo na sistemski ravni, ki ta del ne zna (ali noče) vplesti v kurikularno 
razvejanost vzgojno-izobraževalnega procesa.

MEDPREDMETNO SODELOVANJE – SLOVENŠČINA IN GLEDALIŠKI 
KROŽEK Z ROKO V ROKI 

Predstava je nastala v sodelovanju med gledališkim krožkom in slovenščino, ki 
avtorje in delo po učnem načrtu obravnava v tretjem letniku programa splošna gim-
nazija. 

Cilj medpredmetnega povezovanja v šoli je povezava različnih znanj oz. vedenj, 
mnenj in sodb o določenih temah. Dijaki tako pridobijo bolj celostno znanje, ki je 
zagotovo trajnejše in uporabnejše, hkrati pa tudi odprto za nadgradnjo ob vseživ-
ljenjskem učenju. Povezati je mogoče navidezno sorodne predmete, npr. matemati-
ko in fiziko, slovenščino in zgodovino ali geografijo, različne tuje jezike idr., kar so 
mnogokrat potrdile že stare šolske prakse, v zadnjem času pa predstavljajo izziv tudi 
medpredmetne povezave predmetov, za katere se zdi, da jim je težko najti skupni 
imenovalec. Vemo, da je slovenščina materni jezik državljanov Republike Slovenije, 
uradni jezik in državni jezik, tudi jezik v vseh slovenskih šolah. Vsekakor ni samo 
eden izmed predmetov na predmetniku, ampak ta okvir močno presega, saj se upo-
rablja kot jezik sporazumevanja pri vseh predmetih (v deležu tudi pri pouku tujih 
jezikov) in tudi v komunikaciji zunaj pouka v učilnicah. Vsi udeleženci naj bi se v 
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njej ustrezno sporazumevali, pisno in ustno. Besedno sporazumevanje pa seveda 
dopolnjuje tudi gledališče, ki zagotovo zelo prispeva h kakovosi. Tovrstno medpred-
metno sodelovanje je obrodilo sadove in gotovo bo v prihodnje tega vse več – ne 
samo na naši šoli, ampak tudi širše. Medpredmetno sodelovanje, predstavljeno v 
nadaljevanju, je primer dobre prakse v šolskem prostoru.

Kratek povzetek vsebine – Maska rdeče smrti
Rdeča smrt je dolgo pustošila deželo. Nikoli ni bila kuga tako morilska ali tako 

strašna. Kri je bila njeno utelešenje in njen pečat − rdeča barva in strahota krvi. Naj-
prej si začutil ostre bolečine, nato nenadno omotico, potem se je pričelo krvavenje 
iz vseh znojnic, nazadnje pa te je pobrala smrt. Čudaški knez Prospero se je pred 
kugo, ki se je razlezla po deželi, umaknil v samotno opatijo, prostrano in mogočno 
poslopje, obdano z visokim in močnim obzidjem. K sebi je poklical tisoč zdravih in 
brezskrbnih prijateljev. Veseljaška druščina je na različne načine poskrbela, da jih 
bolezen ne bi mogla doseči, predajali so se različnim zabavam in užitkom, zunaj pa 
je bila Rdeča smrt … Nekega dne si je knez zamislil maškarado, kakršne še ni bilo. 
Ko je potekel peti ali šesti mesec, odkar so se zaprli, in ko je zunaj kuga najhuje 
besnela, je princ Prospero povabil svojih tisoč prijateljev na ples v maskah, ki je bil 
nenavadno čudovit. Ples v maskah se je odvijal v šestih veličastnih, nenavadnih so-
bah: modri, vijolični, zeleni, oranžni, beli in zadnji – črni, v kateri je stala velikanska 
ura iz ebenovine. Iz njenih bronastih pljuč je donel glas, jasen, glasen, nenavaden. 
Imel je takšno moč, da so glasbeniki vsako uro prenehali igrati, plesalci so obstali, 
razpoloženje se je skalilo … Ko je ura odbila polnoč, se je med njimi pojavila ma-
skirana podoba, ki je vzbujala strah, grozo in gnus. Visoka in suha postava, ovita od 
nog do glave v mrtvaški prt. Njena obleka je bila poškropljena s krvjo, široko čelo in 
vse poteze na njenem obrazu so bile zaznamovane s škrlatno strahoto. 

Ko so oči princa Prospera obstale na tej strašni podobi, je bilo videti, da se je zdr-
znil. Toda zaradi nekega čudnega strahu, ki ga je nora predrznost te maske vlila vsej 
družbi, ni bilo nikogar, ki bi stegnil roko in jo prijel, tako da se je brez ovire lahko 
približala princu na nekaj korakov. Nato je princ Prospero, skoraj blazen od srda in 
sramu, planil skozi šest sob in potegnil bodalo. Postava se je postavila pred princa … 
Zaslišal se je predirljiv krik, na temno preprogo je padel mrtvi princ Prospero. Tedaj 
je množica planila v črno sobo in zgrabila masko … Množica je obstala brez diha v 
nepopisni grozi, ko je videla, da mrtvaški prt in mrliška maska ne skrivata nikake 
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prijemljive oblike. In tedaj so spoznali, da je med njimi Rdeča smrt. Priplazila se je 
kakor tat v noči. Drug za drugim so veseljaki popadali na tla v dvoranah, poškro-
pljenih s krvjo. Življenje ebenovinaste ure je prenehalo z življenjem poslednjega teh 
veseljakov. In Tema in Razpadanje in Rdeča smrt so nad vsem uveljavili svojo oblast.

PERFORMANS/AKCIJA – MASKA RDEČE SMRTI

Na začetek predstave smo v prostor implementirali posebno atmosfero, ki je gle-
dalce takoj postavila v nepričakovano/nenavadno okolje. Na odru so bili kot scenska 
kulisa postavljeni igralci/zbor, ki so z dihanjem in ritmičnim ponavljanjem dolo-
čenih besed (maska, rdeče, kuga, smrt) vzpostavili strašljivo okolje. Dodatno sta k 
temu momentu pripomogli tudi temačna rdeča svetloba in dimna zavesa, ki sta se 
razlegali po prostoru. Ob prihodu v dvorano je vsak gledalec dobil črno masko, ki si 
jo je moral nadeti za čas predstave. Glasba, ki je v celoti podprla performans, je bila 
avtorska in je nenehno stopnjevala ritem in napetost med predstavo. Poleg zbora in 
igralcev so predstavo odlično podprle plesalke, ki so z natančno in premišljeno ko-
reografijo dobro sodelovale z vsemi akterji na odru. Dinamika predstave je bila rav-
no zaradi giba dobro speljana, ker so vsi nastopajoči gradili mozaik in se zavedali, da 
je vsak posameznik del zelo pomembne celote. V predstavi so bili izpostavljeni trije 
igralci, ki so z dialogi in monologi odpirali pomembne koščke zgodbe. Izbrani izseki 
iz novele so bili abstraktni, a med seboj izjemno dobro povezani, tako da so gledalci 
lahko sledili zgodbi. Med sceno, ko se na dvoru dogaja ples v maskah, so nastopajoči 
stopili med publiko in jih povabili na oder ter z njimi zaplesali ples v maskah. Ravno 
gledalci so bili potem »krivi« za to, da je kuga prišla čez obzidje. Na tem mestu je 
bilo vključevanje publike v zgodbo podkrepljeno z glavnim aktom zgodbe. Gledalec 
je tako dobil pomembno vlogo in tudi odgovornost za to, kar je v zgodbi neizogib-
no – smrt za vse – za tiste na dvoru, in tiste, ki so sedeli v dvorani. Zadnja scena je 
bila gibalno izjemno močna ter sporočilna, saj so se plesalke spremenile v kugo, se 
med zvijanjem od bolečin mazale z rdečo »krvjo« in smrtonosno kugo, ki so jo z 
zvijanjem pod gledalčevimi nogami širile v dvorano. Predstava je bila po besedah 
dramaturginje Nine Šorak dinamična in izjemno kreativna. S tem pa je bil gledalec 
ves čas pripet v zgodbo; s krvavim koncem je jasno dojel sporočilo predstave.
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ZAKLJUČEK

Tovrstno medpredmetno sodelovanje je polje v vzgoji in izobraževanju, ki ponuja 
neskončne možnosti za pridobivanje (ne)formalnih kompetenc, ki jih tako učitelji 
kot tudi mladostniki pogrešamo v šolskem vrtincu vseh novosti in reform, ki nas 
brezkompromisno vlečejo v vse pomembnejši birokratski ustroj. In kaj zdaj? Kje 
lahko v šolskem prostoru še najdemo mesto za teater, umetnost, kulturo idr.? Si 
bomo mentorji še upali odkrivati nove svetove za krepljenje in vzpodbujanje (ne)
formalnega izobraževanja ali bomo morali za vsako novo idejo izpolniti nemalo 
formularjev, ki bodo dokazovali, da res delamo? To pa bo pokazal najboljši sodnik 
– čas. Ali pa teater … 
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Bojan Mord
BRANJE PRAVLJIC GLUHEMU OTROKU 
S PODPORO V ZNAKOVNEM JEZIKU – 
PRIMER DOBRE PRAKSE

OD KOD IZVIRAJO TEŽAVE

V Sloveniji je približno 700 gluhih oseb brez polževega vsadka, ki uporabljajo 
znakovni jezik kot svoj materni jezik. Z gluhim otrokom je na začetku najbolje ko-
municirati v naravnem znakovnem jeziku. Z gluhimi je treba zgodaj vzpostaviti oče-
sni stik, stik s pomočjo igre vlog za lažjo komunikacijo (pri tem si lahko pomagamo 
še z znakovnim jezikom). Ta je za gluhega edini pravi način. Za gluhe je slovenski 
jezik tuji jezik, zato je tudi njihova pismenost zelo šibka in neradi obiskujejo knji-
žnice. Zakaj je tako v Sloveniji? Tukaj opažam dve težavi, medicinsko in sistemsko. 
Medicinski pristop ostro nasprotuje uporabi znakovnega jezika in podpira verboto-
nalno metodo (oralno metodo odčitavanja z ustnic), medtem ko je sistemski sistem 
izobraževanja, ki še danes gluhim povsod ne omogoča izobraževanja v znakovnem 
jeziku, ki je zanje pravzaprav materni jezik. 

Postavlja se vprašanje o smiselnosti uvedbe vseh sprememb na celotni vertikali 
izobraževalnega sistema. Imamo uspešne gluhe podjetnike, športnike, učitelje, celo 
poslance v državnem in evropskem parlamentu. Leta 2002 je bil slovenski znakovni 
jezik uradno priznan kot materni jezik za gluhe, 14. novembra pa v Sloveniji pra-
znujemo praznik slovenskega znakovnega jezika. 

Kljub temu ima znakovni jezik šibko sporočilno vrednost in obsega do deset ti-
soč ustvarjenih kretenj, od tega jih za vsakodnevno rabo uporabljamo okoli tisoč 
(medtem ko slovenski jezik vsebuje več kot tristo tisoč gesel/besed). Zato so gluhi 
od rojstva slušno prikrajšani, saj slišeči otroci v fazi odraščanja ves čas slušno spre-
mljajo, kaj se dogaja okoli njih in se učijo od okolice, kar za gluhe ne velja. Če želimo 
starši vzpostaviti stik z otrokom, torej komunikacijo, to v začetni fazi izvedemo s 
pomočjo gledališke pedagogike in z igro vlog, ki jima pozneje dodajamo elemente 
znakovnega jezika.

Sporazumevanje z znaki ni umetno ustvarjena metoda, ampak samo dogovorje-
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na opredelitev tega, kar je otrokom v začetni dobi naravno in spontano. Vsi otroci se 
učijo s posnemanjem, zato oponašajo druge ljudi v svoji okolici. Prav to sposobnost 
natančnega opazovanja in hkrati oponašanja, tj. igre vlog lahko izkoristimo.

Dokazano je, da igra vlog, ki ji dodamo znake, pozitivno vpliva na razvoj jezika, 
ki je podlaga za otrokov govor. S pomočjo tega otrok razvija svoje besedišče, ki ga bo 
pozneje uporabljal za razvoj govora. Za dober razvoj potrebujejo otroci bogato po-
zitivno okolje in motivacijo, da pri tem sodelujejo. Zato je bilo pri nas veliko branja 
in igranja s pomočjo slik, znakovnih kretenj in gledališke pedagogike z igro vlog. S 
tem je Isabela pridobila veliko samozavesti pri razumevanju in osvajanju glasovnega 
govora, kar je bila še pred kratkim za gluhe prava redkost.

TEORETIČNO OZADJE 

Živimo v svetu, kjer večji del informacij posredujemo s pomočjo spektra zvoka. 
S pomočjo zvoka zaznavamo svet okoli sebe. Zvočni signali, ki prodirajo v našo 
podzavest, so odgovorni za to, kako in na kakšen način se odzovemo na sporočila, ki 
jih dobimo oziroma sprejmemo. Naša percepcija je osnovana na glasovni kakovosti 
sporočevalca, njegovi izbiri besed, uporabi fraz in tonski kakovosti, v kateri je spo-
ročilo posredovano. Tudi povedane ali napisane besede imajo svojo moč v sporazu-
mevanju, saj z njimi lahko nekoga poučimo, mu sporočimo svoje znanje, izkušnje in 
zamisli, lahko ga pohvalimo ali opozorimo, kritiziramo ali svarimo, mu kaj obljubi-
mo ali od njega kaj zahtevamo; lahko mu povemo, da ga imamo radi, da nas nekaj 
jezi ali žalosti, da smo veseli ali prestrašeni. Besedno sporazumevanje uporabljamo 
za sporočanje vseh vsebin ter obveščanje o predmetih in zunanjih dogajanjih. Ne 
nazadnje pa govorec sporoča tudi svoja čustva, stališča in značilnosti.

Besedno sporazumevanje se je razvilo prav zato, ker človeku nebesedno sporazu-
mevanje ni več zadoščalo, ko se je znašel v vse zahtevnejših razmerah, ki jih je posto-
poma ustvaril sam. Vendar pa bi bilo kljub navedenim številnim izraznim možno-
stim, ki jih ponujajo besede, sporazumevanje med ljudmi brez uporabe nebesednih 
komunikacijskih znakov veliko bolj osiromašeno, brezosebno, manj izrazno in tudi 
slabše razumljivo. Sporočilna vrednost in moč vplivanja na sogovornika namreč ni-
sta odvisni le od vsebine povedanega, ampak tudi in pogosto predvsem od načina, 
kako je sporočilo povedano. Od naših neverbalnih komunikacijskih spretnosti pa je 
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odvisno, kako dopolnimo, obogatimo ali poudarimo neko besedno sporočilo (Ko-
govšek, 2007).

Pri metodi igranja vlog prevzamejo otroci predpisano perspektivo ali način ob-
našanja drugih ljudi. Gre za realistično vedenje v zamišljeni situaciji. Igranje vlog 
zahteva, da posameznik/otrok prevzame identiteto nekoga drugega in ravna tako, 
kot misli, da bi kdo drug ravnal v dani situaciji. Posameznik lahko ostane tudi on 
sam in ravna, kot bi sam ravnal v zamišljeni situaciji (Terminološki slovar vzgoje in 
izobraževanja, 2008–2009).

Posebnost okolja v slišečih družinah je, da je večina gluhih otrok prikrajšana za 
kakovostno zgodnjo komunikacijo. Danes je splošno sprejeto, da kažejo gluhi otroci 
gluhih staršev primerljive vzorce razvoja na socialnem, jezikovnem in kognitivnem 
področju kot njihovi slišeči vrstniki. Ena izmed najdlje trajajočih razprav na po-
dročju izobraževanja gluhih otrok je bila, ali učenje znakovnega jezika (kretanja) 
zmanjšuje zmožnost in motivacijo za učenje govorjenega jezika. Za razvoj jezika in 
mišljenja gluhih otrok je izrednega pomena, da imajo dostop do znakovnega jezika 
že od rojstva, saj je kakovostno jezikovno okolje za vsakega otroka ključ do uspeha. 
Danes ni nobenih dokazov, ki bi podprli hipotezo, da kretanje kakorkoli zavira ra-
zvoj govora (Pfifer, 2010).

IZVEDBA POSKUSA

Pri opisu načina in pristopa bom uporabil pravljico z naslovom Peter in volk av-
torja Sergeja Prokofjeva in ilustratorja Matjaža Schmidta.

Opisani primer je bil opravljen pri Isabelini starosti 24 mesecev. Pravljica je bila 
»prebrana« velikokrat, in sicer po delih ter s praktičnimi prikazi. 

Pri pripovedovanju pravljice sva se ozirala predvsem na slikovno upodobitev 
pravljice ter s prsti pokazala in usmerjala pogled na povezavo. Pri dialogih sva sku-
paj s soprogo uporabljala igro vlog, ki je vključevala obrazno in telesno mimiko s 
komponento kretnje. Za glasovno intonacijo sva uporabila tlesk ob tla, stene, omaro 
ali balon.

Pri pripovedovanju sva vedno sodelovala oba z ženo. Žena je brala ter ob sebi 
imela Isabelo in balon, na drugi strani pa sem bil jaz z igranjem vlog (pri tem sva se 
z Isabelo ves čas izmenjavala).
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Primer besedila:

»Le kakšna ptica si ti, ko ne znaš letati,« je rekla rački.
Ta pa ji je odgovorila: »Le kakšna ptica si ti, 
ko ne znaš plavati,« in čofnila v vodo.
Tako sta se še dolgo pričkali. 
Račka je plavala po mlaki. Ptička pa je skakljala po bregu sem ter tja.

Prikaz:

»Le kakšna ptica si ti, ko ne znaš letati,« je rekla rački.
Znakovni prikaz, obrazna mimika – odprte oči in pogled v Isabelo.
Pokažem ptičko in se usmerim na račko:
TI, TI, RAČKA, TI, NE MORE LETETI, še 2 x ponovim isto, nato otrok pokaže 

za mano.

Ta pa ji je odgovorila: »Le kakšna ptica si ti, ko ne znaš plavati,« in čofnila v vodo.
Znakovni prikaz, obrazna mimika – našobljen obraz in pogled v Isabelo.
Pokažem račko in se usmerim na ptico:
TA PTICA NE MORE PLAVATI, RAČKA HOPA VODA IN SE SMEJE, še 2 x 

ponovim isto, nato otrok pokaže za mano.

Tako sta se še dolgo pričkali. 
Znakovni prikaz, obrazna mimika – žalosten pogled na oba.
Pokažem ptičko in račko:
HUDA PTICA, HUDA RAČKA

Račka je plavala po mlaki. Ptička pa je skakljala po bregu sem ter tja.
Znakovni prikaz, obrazna mimika – oster pogled na eni strani za račko in oster 

pogled na drugi za ptičko.
Pokažem račko.
RAČKA HOPA HOPA VODA
Pokažem ptičko.
PTICA HOPA HOPA LETI TAM
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Pri prikazovanju likov (igre vloge) ter uporabi ene in druge »osebe« vedno po-
kaževa telesno stran, levo ali desno, da se vidi, da je to druga oseba. Uporaba obra-
zne in telesne mimike je zelo pomembna; ves čas je treba odpirati usta, premikati 
oči sem in tja ter se tudi premikati. Vsak stavek ponovim dvakrat, otrok ga ponovi 
za mano. Pri tem si pomagava tako, da držim Isabelin kazalec, ki ga usmerjam sem 
in tja.

Ker si tukaj ne moremo pomagati z glasovno intonacijo, na primer naglas ali še-
petaje (dramatiziranje in napetost), moramo vse to preusmeriti na telesno govorico: 
hiter in počasen tempo, »mahanje« z rokami, kar ponazarja poudarek sporočil.

Pozneje je Isabela imela ob sebi balon, ki je pri branju (glasovno) ponujal občutek 
vibracije barve glasu. Namreč balon, ki ga držimo v roki, postane prevodnik zvočnih 
vibracij, ki ga gluha oseba v roki tudi občuti. Isabela je odlično spremljala in opazo-
vala igranje vlog, še posebej, ko je bila na vrsti ona.

REZULTATI 

Po prejetju polževega vsadka smo že takoj začeli enako pripovedovati pravljico in 
uporabljati igro vlog, tj. s komponento v znakovnem jeziku s podporo govorjenega 
glasu. Isabela sprva ni razumela pravljice. Ob spuščanju različnih glasov pri branju 
je bila na trenutke celo prestrašena. Samo opazovala je okolico, od kod izvira zvok in 
kaj je ta zvok (buljenje v obraz). S povzročanjem različnih zvokov v prostoru in oko-
lici ji je bilo treba ves čas kazati, od kod izvira zvok. Tako je potem sama ustvarila ta 
zvok. Z igro vloge, ko je bila na vrsti ona, je spontano spuščala različne glasove, spr-
va je šlo samo za čebljanje. Prostor je bil tih in miren, saj že pripovedovanje pravljice 
v znakovnem jeziku z govorom zahteva veliko koncentracije in pozornosti. Sčasoma 
gre za postopno povečanje zahtevnosti razumevanja vsebin. 

Pravljico Peter in volk smo vsak dan brali, nato pa Isabelo po treh oziroma štirih 
mesecih začeli spodbujati, da za mano ponavlja besede, kot so GA GA GA, RAČKA, 
PI PI PI PTICA, OPA OPA OPA VODA. 

Menim, da je z uporabo gledališke pedagogike z igro vlog nujno potrebno pri 
gluhem otroku že v začetni stopnji razvoja popolnoma usmeriti poglede na določene 
pojme, predmete, dogajanje okoli sebe … Nato je treba ves čas opozarjati in kazati. 
Najbolj zanimive otroške slikanice so iz zbirke, kjer je glavni junak kužek Piki (na 
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primer Piki obišče kmetijo, Kje je Piki?). V njih so predmeti slikovno zelo dobro pona-
zorjeni. Na primer avto, z roko pokažemo na ta predmet, na sličico v slikanici, otrok 
jo potipa. Nato pokažemo kretnjo avto (volan) in s posnemanjem igre vloge spod-
bujamo otrokovo sodelovanje. To vadimo toliko časa, kolikor časa traja otrokova po-
zornost. Ta je na začetku zelo kratka, vendar se s treningi in meseci postopoma veča.

SKLEP

Isabela je dokazala, da smo s pomočjo gledališke pedagogike in igre vlog s kom-
ponento v znakovnem jeziku zelo hitro vplivali na njen razvoj jezika, ki je bil podla-
ga za njen govor. V vrtcu so bili odzivi vsak dan zelo navdušujoči, saj je domov pri-
nesla vedno kakšno novo govorjeno besedo. Vzgojiteljica je povedala, da je Isabela 
sprejemala vse zelo hitro kot nekakšna spužva, ki vse to vsrkava vase. Brez uporabe 
igre vlog in govorice rok bi veliko težje razložili in predstavili pravljico na drugačen 
način, kot sva to počela z ženo. Zelo pomembno je, da je imela Isabela ves čas željo 
po knjigi in je bila motivirana. Zanjo je bila vse to igra in hkrati zabava, zato se ji 
je v podzavesti tako hitreje razvil govor. Velikokrat je čez dan spontano uporabljala 
orise igre vlog, kar dokazuje, da se otrok samodejno uči iz okolice, saj je gluh otrok 
podvržen predvsem prostorski vizualizaciji, medtem ko slišeč slušni pozornosti.

Ker je Isabela uspešen primer zelo dobre prakse, si želim, da bi sporočilo doseglo 
slišeče starše, ki imajo gluhe otroke. Želim predvsem to, da naj bo strah pri tem od-
več. Treba pa se je zavedati, da se do prvega razreda dá nadoknaditi zamujeno, kot 
je to na primer pri razumevanju in dojemanju besedil in vsebin (ne nazadnje tudi 
govora), kar pa je od posameznika do posameznika zelo različno.

Gluh otrok s polževim vsadkom bo ves čas šolanja moral obiskovati surdopeda-
goga, s katerim bo »pilil« zvok in ga poskušal tudi dojemati, ob tem pa bo razvijal še 
glasovno izražanje. Zaradi gluhote si bo vse življenje pomagal z elementi gledališke 
prostorske vizualizacije, zlasti z igro vlog, ki bo vedno prispevala k temu, da bo lah-
ko hitreje razumel okolico, v kateri se nahaja.

In še rek: gluhi so zelo dobri igralci in plesalci – gledališki igralci, saj jim je bil 
sluh od rojstva odvzet, dodana pa odlična prostorska vizualizacija, saj imajo bolj 
izurjene oči in znajo spretno brati telesno govorico.
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Urška Lučka Novak
DRAMA – PRIPRAVA ZA ŽIVLJENJE

RAZLOGI IN OPREDELITEV PROBLEMA

Izobraževanje je proces, ki ljudem pomaga, da bi našli bistvene pomene v življe-
nju, saj vključuje poučevanje in učenje. Današnje izobraževanje s svojimi učnimi 
načrti vse bolj duši človeško ustvarjalnost, zato potrebujemo učitelje, ki bodo pou-
čevali kreativno. V ta namen bi morali učitelje opremiti s potrebnimi znanji in vešči-
nami, ki bi otrokom v učnem procesu dopuščali ustvarjalno in aktivno vlogo, to pa 
lahko dosežemo z uporabo drame v izobraževanju. Drama ni le umetniška oblika, 
ampak močno orodje za poučevanje in izkušenjsko učenje, za katero se je izkazalo, 
da efektivno deluje v formalnih in neformalnih izobraževalnih okoljih. Drama otro-
kom pomaga, da razmišljajo o svojih problemih in problemih družbe, kar je še kako 
aktualno v času hitrih sprememb in negotove prihodnosti, ki je pred njimi. Ustvar-
jalnost bi lahko povečali, če bi v središče učnega načrta postavili igro in dramo, s 
tem bi dali večji pomen tudi izobrazbi. Učenje bi lahko osmislili s pomočjo zgodb, 
ki odražajo našo resničnost. Učenje, ki je nepovezano od tega, kar otroke in mlade 
zanima, je dolgočasno in brezpredmetno.

TEORETIČNO OZADJE

Zgodbe se odvijajo okrog stvari, ki so ljudem pomembne. Ker so osredotočene 
na ljudi, nas že po naravi privlačijo. V nasprotju z znanostjo, kjer prehajamo od 
splošnega h konkretnemu, se zgodbe odvijajo od posameznega k univerzalnemu 
in za razliko od logike niso sprte s protislovjem. Temeljijo na konfliktih, zapletih, 
neskladjih in na prelomnicah družbe. Pripovedovanje zgodb ne nadomešča anali-
tičnega razmišljanja, temveč ga dopolnjuje s tem, da nam omogoča predstavo novih 
vidikov in svetov. Abstraktno analizo lažje razumemo, če jo pogledamo skozi dobro 
izbrano zgodbo.
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IMPLEMENTACIJA

Delavnica Petrova zgodba po metodi (DIE) je bila izvedena na projektu Teden 
angleščine v Mednu. Otroci, ki so sodelovali na delavnici so bili stari med 13 in 15 
let. Središče naše drame je bilo raziskovanje izločenosti (v našem primeru izločenost 
iz socialnega vrstniškega okolja) in pomen prijateljstva. 

Uvod 
Delavnica se je začela s kratkim nagovorom in uvodom v zgodbo o fantu Petru. 

Kontekst je pri kreiranju zgodbe izrednega pomena. Zgodba mora biti povezana s 
sedanjim časom, saj le tako ponuja priložnost doživete izkušnje. V uvodnem delu je 
bistvenega pomena, da otroke povabimo, da so del dramskega procesa.

Umeščanje zgodbe v čas in prostor
Zgodba mora biti močna in mora biti umeščena v čas in prostor, le tako lahko 

pripelje do konflikta oz. problema, s čimer povzročimo ekstremnost in napetost. S 
pomočjo belega selotejpa zgodbo postavim na šolsko igrišče neke šole, ki jo obiskuje 
fant iz zgodbe. 

Naloga – risanje grafitov
V naslednji fazi si morajo otroci zamisliti, kateri grafiti bi lahko bili na zidu šol-

skega igrišča in jih narisati na list papirja. Na voljo imajo nekaj minut, nato pa vsa-
kega posebej povabim, da postavi svoj grafit na tisto mesto, kjer se njemu osebno 
zdi, da bi ta grafit lahko imel prostor. Ta faza je pomembna, da udeleženci dobijo 
občutek, da tudi oni prispevajo k nastajanju procesa.

Nadaljevanje zgodbe in uporaba predmetov
V naslednjem koraku otrokom povem nekaj več o fantu. Da gre za fanta z ime-

nom Peter in da obiskuje podobno šolo kot oni sami nekje na obrobju večjega 
mesta. Veliko časa preživi sam v kotu šolskega igrišča, ki smo ga s črtami označili 
prej. Tukaj vpeljem uporabo predmeta – Petrovo torbo. Predmeti imajo psiholo-
ški in zgodovinski pomen. Uporabljeni predmeti morajo biti preprosti, trivialni, 
pomembno pa je tudi, na kakšen način te predmete uporabimo. Dramatične na-
petosti ne gradimo le skozi zgodbo, ampak tudi s pomočjo predmetov in tišine.
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Učitelj v vlogi 
Postavim se v vlogo Petra in odigram prizor. Pri tem je pomemben počasen pre-

hod iz vloge moderatorja v vlogo. Prehod ustvarim s počasnim oblačenjem Petrove 
jakne s kapuco, ki si jo dam na glavo in oprtanjem šolske torbe na ramena. Peter pri-
de razburjen na šolsko igrišče, hodi gor in dol, se usede in se nekaj časa trese. Potem 
počasi dvigne glavo in se zastrmi v daljavo. Iz torbe vzame zvezek in začne pisati. 
Piše vedno bolj silovito, dokler kemični svinčnik ne začne trgati listov . . .

Postavljanje vprašanj
Počasi preidem v vlogo moderatorja. Torbo in jakno pustim na šolskem igrišču 

in stopim iz označenega polja. Tako ostane prostor in odigran prizor »prisoten« 
tudi, ko sem v vlogi moderatorja. Udeležencem sem postavila nekaj vprašanj: Kaj 
smo ravnokar videli tukaj? Zakaj je tako reagiral? Kaj mislite, da je hotel napisati v 
zvezek? Kaj nam to pove o Petru? Kdaj ljudje reagirajo na takšen način? Vprašanja 
morajo biti čim bolj odprta, da dopuščajo možnost raznovrstnih odgovorov. Prav 
tako je izredno pomembno, da otrokom damo dovolj časa za odgovore. 

Still image – zamrznjena slika
Otroke prosim, da v skupinah po tri naredijo zamrznjeno sliko: »Kaj se je zgodilo 

v razredu, preden je Peter prišel na šolsko igrišče?« Na voljo imajo nekaj minut, nato 
pa vsaka skupina pokaže svojo sliko. Ostale skupine si zamrznjene slike ogledajo in 
poskušajo opisati, kaj vidijo. Odgovore parafraziram, saj s tem otroci dobijo obču-
tek, da njihov komentar zgodbi doda vrednost. 

Nadaljevanje zgodbe
Otrokom povem nekaj več o Petru. Da se Peter svojem v razredu ne počuti dobro 

in da tega, kar se dogaja, ne zmore povedati nikomur. Peter ima v razredu najboljšega 
prijatelja Miha. Miha težko gleda nastalo situacijo in bi mu rad pomagal, vendar pa 
je bil tudi Miha del tega dogajanja. Tako kot drugi sošolci mu je tudi on govoril grde 
besede, se norčeval iz njega in ga zasmehoval, čeprav sta prijatelja iz otroških let. 

Učitelj v vlogi v interakciji 
Ponovno se postavim v Petrove čevlje. V vlogi Petra, ki sedi v kotu šolskega igri-

šča; po tistem, ko je raztrgal zvezek, odgovarjam na vprašanja udeležencev. Ponovno 
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dovolj časa namenim prehodu iz vloge moderatorja v vlogo protagonista. Po njiho-
vih vprašanjih sem s skupino razpravljala o tem, kaj se je zgodilo, vprašala sem jih 
zakaj je Miha ravnal tako, kot je ravnal. 

Naloga – pisanje sms-a 
Sledila je zadnja naloga. Otroci so morali razmisliti, kaj bi v nastali situaciji Miha 

v SMS-u napisal Petru. Napisan sms je na glas lahko prebral tisti, ki je želel. 

REZULTATI 

Otroci so skozi proces kreativno raziskovali dogajanje v zgodbi. Že na podlagi 
kratke predstavitve (učitelja v vlogi) so bili zmožni zaznati, za kaj gre. Skozi odigrani 
prozor so vzpostavili čustveno vez, videli so fanta v neprijetni situaciji in njihovi od-
govori na to, kaj so videli, so odražali njihov lasten svet, kot so ga doživljali. Zmogli 
so tudi zavzeti distanco in uvideti položaj, v katerem sta se znašla protagonista iz 
zgodbe. Zaradi empatije, ki so jo razvili, so lahko razumeli situacijo. Otroci so se bili 
zmožni postaviti v situacijo drugega in se soočiti s človeškimi dilemami. Ko sem jih 
recimo povprašala o tem, zakaj je Miha tako ravnal, so odgovorili, da ni imel druge 
izbire, saj bi drugače sošolci ravnali z njim tako, kot so s Petrom. Sposobni so bili 
izraziti razumevanje, kot so ga občutili sami, in ravno to je glavni namen in naloga 
drame v izobraževanju.

ZAKLJUČEK 

Metoda drame v izobraževanju ima mnoge pozitivne posledice, saj ponuja dru-
gačen pristop k učenju in poučevanju, ob tem pa aktivno vključuje vse udeležence. 
Osnovni princip igranja vlog je v tem, da se otroke/mladostnike v večji ali manjši 
meri postavi v kožo vlog oz. likov, ki delujejo v drugačnih okoljih. Vživijo se v njiho-
ve in s tem tudi svoje lastne občutke in začasno prevzamejo njihove poglede. S tem 
lahko dosežemo več učinkov: povečamo motivacijo za učenje, izboljšamo delovno 
vzdušje v razredu, utrdimo povezave med različnimi šolskimi predmeti, spodbu-
dimo oblikovanje pogledov, stališč in posledično obnašanja otrok in mladostni-
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kov, učimo jih socialnih spretnosti, jezika in argumentiranja, dosegamo višje ravni 
znanja in znanje v večji meri povezujemo z življenjem oz. njihovimi izkustvi. Svoje 
predstave o življenju ustvarjamo s pomočjo domišljije in skozi dramski proces.
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Irina Lešnik
DRAMA V IZOBRAŽEVANJU NA TEČAJU 
SLOVENŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA

UVOD

Gledališče v izobraževanju (Theatre in Education – TIE) in drama v izobraževanju 
(Drama in Education – DIE) se kljub tradicionalno drugačnim pedagoškim pristopom 
postopno, a vztrajno prebijata v slovenski izobraževalni sistem. Vedno več učiteljev spo-
znava širšo uporabnost gledališkega medija, ki ni omejena samo na estetsko produkcijo 
in recepcijo, pač pa lahko pomembno prispeva k doseganju širših kurikularnih ciljev. 
Ker pa gledališka pedagogika še nima utrjenega mesta v izobraževanju slovenskih učite-
ljev in je tudi v učnih načrtih zastopana zelo bežno, razne neformalne oblike izobraže-
vanja predstavljajo primerno mesto za razvoj tovrstne metodologije. Jezikovni tečaji so 
posebej primerni za raznolike dramske aktivnosti, saj je komunikacijski pouk jezika pri 
nas že dolgo prevladujoč način usvajanja novega znanja – dialoškost v samem temelju 
poučevanja pa omogoča primeren nastavek za različne gledališke metode. V pričujočem 
prispevku opredeljujem termin drame v izobraževanju in ga ponazorim na primeru, 
izvedenem v okviru Mladinske poletne šole slovenskega jezika, ki deluje pod okriljem 
Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani). 

DRAMA V IZOBRAŽEVANJU – OPREDELITEV TERMINA

Dramo v izobraževanju pogosto opredelimo kot procesno dejavnost, kar je v na-
sprotju z literarno različico klasične drame zahodnoevropskega izročila – ta naj bi 
stremela h končnemu, zaključenemu produktu. Iz tega neskladja izvira mnogo na-
pačnih razumevanj drame v izobraževanju pri nas, ki se v okviru šolskih in obšol-
skih dejavnostih pogosto zgleduje po klasični gledališki drami, usmerjeni povečini 
v končni produkt oz. javno predstavitev. Res je, da v okviru slovenskega izobraže-
valnega sistema potekajo šolske (gledališki klub) in obšolske (gledališki krožki) gle-
dališke dejavnosti, vendar se te zgledujejo po umetniški formi in ne specifični obliki 
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oz. specifičnem žanru drame v izobraževanju. 
Kako torej opredeliti dramo v izobraževanju in po čem se ta razlikuje od klasične 

drame? Ključna razlika se skriva v zastavljenih ciljih. Medtem ko so pri klasični gle-
dališki drami v ospredju umetniški, estetski cilji, drama v izobraževanju svoje cilje 
pogosto prevzame iz učnega načrta. V ospredju so torej pedagoški cilji. Tudi drama 
v izobraževanju sicer nazadnje lahko preraste v končni produkt oz. javno predstavi-
tev, vendar to nikakor ni in ne sme postati glavni cilj. 

KLJUČNI ELEMENTI DRAME V IZOBRAŽEVANJU

Vloge in razmerja
Drama v izobraževanju je od svojih začetkov v Veliki Britaniji v petdesetih letih 

prejšnjega stoletja doživela že kar nekaj razvojnih stadijev in posledično različnih 
opredelitev, vendar se določeni dramski elementi pojavljajo v vseh, čeprav so različno 
zastopani. Spodaj naštete elemente povzemam predvsem iz teoretično-praktičnih iz-
sledkov Dorothy Heathcote (v O’Neill, 2015) in Gavina Boltona (1979; 1999), ki velja-
ta za utemeljitelja sodobne gledališke pedagogike tako v Veliki Britaniji kot po svetu.

Kontekst dramske fikcije
Heathcote (v O’Neill, 2015) dramo v izobraževanju opredeli kot »rekonstrukcijo 

življenja«, vendar gre pri tem za natančno izbran del realnega konteksta, prestavljen 
v svet dramske fikcije z namenom nadaljnje analize in refleksije. Seveda pa morajo 
za časa trajanja drame vsi verjeti v fiktivni kontekst, v t. i. »veliko laž« (prav tam), da 
se drama sploh lahko zgodi. Fiktivni kontekst lahko predhodno izbere učitelj ali pa 
ga sooblikuje skupaj z učenci. Vpliva na vse ostale elemente. 

Prevzemanje različnih vlog je v središču katerekoli dramske dejavnosti, tako tudi 
drame v izobraževanju. Vloge učitelja in učencev se v primernem trenutku zame-
njajo za različne dramske vloge, pri čemer lahko kadarkoli spet prevzamejo prejšnje, 
v kolikor to zahteva pedagoški proces, kar je ključna razlika v primerjavi s klasično 
dramo, kjer za časa trajanja drame igralci pod skorajda nobenim pogojem ne smejo 
izstopiti iz danih vlog. Ni nepomembno, kakšen družbeni status in osebnostne last-
nosti ima izbrana vloga, seveda pa podobno kot pri oblikovanju konteksta dramske 
fikcije tudi tu veliko lahko prispevajo učenci sami. 
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Dramska napetost
Dramska napetost predstavlja gonilno silo drame. Ni je lahko definirati, vendar 

v vsakem trenutku vemo, ali je prisotna ali ne. Stopnjevanje dramske napetosti je 
ključno za uspešno izvedbo drame v izobraževanju, vendar mora ta vedno izvirati iz 
same dramske situacije in ne sme biti rezultat zunanjih dejavnikov, kot so pomanj-
kanje časa, avtoritarni posegi učitelja ipd. 

Čas in prostor
Drama v izobraževanju se vedno dogaja v danem trenutku, ki je neponovljiv, kar 

samo po sebi povzroča določeno raven že omenjene dramske napetosti. Seveda pa 
to velja za realni čas, fiktivni čas teče nekoliko drugače. Učitelj ga (ob sodelovanju 
učencev) po potrebi lahko previje nazaj ali preskoči nekaj dogodkov v času, v koli-
kor oceni, da je to v dani dramski situaciji primerno. Podobna dihotomija obvladuje 
tudi prostorsko polje, kjer je razmerje med realnim in fiktivnim prostorom stvar 
dogovora med udeleženci drame. 

Jezik in gib
Jezik in gib morda na prvi pogled delujeta kot povsem ločena elementa, vendar 

sta v drami pogosto neločljivo povezana. Gib namreč pomembno dopolnjuje ali lah-
ko celo povsem prevzame mesto besedne komunikacije, kar v drami v izobraževanju 
pogosto spodbujamo, saj gre za način izražanja, ki je v okviru obstoječega izobra-
ževalnega sistema pogosto zapostavljen. Razvijanje sporazumevalne pismenosti je 
navadno eden ključnih ciljev drame v izobraževanju. 

Simboli in pomeni
Simbolna vrednost drame se ne omejuje zgolj na referenčnost določenih znakov/

rekvizitov, ampak je drami v izobraževanju bolj osredotočena na simbolna dramska 
dejanja, ki se sicer odvijajo v fiktivnem kontekstu, vendar se jih da aplicirati na real-
ni kontekst. Heathcote (v Wagner, 1999) in Bolton (1979) dramske simbole razvijeta 
v t. i. »univerzalne pomene«, ki jih učenci zaradi kompleksnosti v realnem svetu tež-
je dojamejo, a jih v svetu dramske fikcije podoživijo iz različnih perspektiv in tako 
lažje razumejo pogosto nasprotujoča si stališča. 
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PRIMER DRAME V IZOBRAŽEVANJU NA JEZIKOVNEM TEČAJU: 
»ŽUPANSKE VOLITVE«

V nadaljevanju navajam primer drame v izobraževanju, kot sem jo sama izvedla 
s 15–17 let starimi udeleženci Mladinske poletne šole slovenskega jezika, ki je pote-
kala v okviru Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Filozofska fakulteta, Uni-
verza v Ljubljani) od 2. do 13. julija 2018. Pomembno je omeniti, da je pouk potekal 
izključno v slovenščini, udeleženci so dosegali raven nadaljevalcev20, prihajali pa so 
iz naslednjih držav: Srbije, Makedonije in Argentine.

Pri dvotedenskem jezikovnem tečaju učno projekcijo učitelji pripravimo po dveh 
dneh pouka, ko lahko bolje ocenimo raven znanja udeležencev. Za vsak dan določi-
mo vsebinsko enoto ter slovnične in komunikacijske cilje, pri čemer se držimo uve-
ljavljenega vrstnega reda obravnave, predvsem pri slovničnih strukturah. Podobno 
kot pri formalnem učnem načrtu pa so metode in tehnike, ki jih uporabljamo za 
dosego izbranih ciljev, prepuščene izbiri učitelja. Čeprav si pri obravnavi snovi po-
magam s številnimi prijemi gledališke pedagogike, sem se odločila, da z dramo v 
izobraževanju počakam do drugega tedna, ko se bodo udeleženci tečaja med sabo 
bolje poznali ter spoznali tudi moj način poučevanja.

Učna enota Moje mesto, ki se je v večji meri nanašala na Ljubljano, mesto, ki 
so ga udeleženci v času obiskovanja Mladinske poletne šole dodobra spoznali, 
je predstavljala izhodišče za zastavljeno dramsko dejavnost. Učni cilji so obsega-
li utrjevanje besedišča, povezanega z mestom (institucije, prevozna sredstva …), 
samostojno tvorjenje pisnega besedila ter javni nastop s posebno pozornostjo 
posvečeno izgovorjavi težjih črkovnih sklopov. Tema je bila že predhodno obrav-
navana, tako sem na neki stopnji preprosto povprašala učence, ali menijo, da bi 
bilo v Ljubljani mogoče kaj spremeniti na boljše. Učenci so bili zdaj že vajeni iz-
ražati svoje mnenje in so tudi zaradi nedavnih pozitivnih/negativnih izkušenj v 
Ljubljani imeli na zalogi kar nekaj predlogov. Ko je vsak, ki je želel, imel možnost 
izraziti svoje stališče, sem jih vprašala, kdo pa ima moč uveljaviti vse te predloge. 
Ker smo poklice predhodno že obravnavali, smo kmalu prišli do želenega odgo-
vora: župan oz. županja mesta. Napovedala sem, da bodo danes potekale volitve 
za novega župana ali županjo Ljubljane in vsi bodo imeli možnost kandidirati. 
Seveda pa morajo predhodno pripraviti volilni program. Vse predloge, ki so jih na 

20 Stopnje znanja jezika: začetniki, nadaljevalci, izpopolnjevalci.
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začetku povsem asociativno navajali, so zdaj morali urediti vsak zase v t. i. volilni 
program, v pomoč so jim bila naslednja izhodišča:

Sem … kandidat/kandidatka za župana/županjo.
Ljubljana je najlepše mesto na svetu, ker ...
Ko bom postal župan/županja, bom …
Poskrbel/-a bom za …
Uredil/-a bom …
Očistil/-a bom …
Ohranil/-a bom ...
Zgradil/-a bom …
Najpomembneje pa je, da bom …

Nato sem v razred prinesla tiskovni material – več različnih izvodov glasila 
Mestne občine Ljubljana. Vsak je pripravil svoj volilni plakat s pomočjo slikov-
nega gradiva iz mestnih glasil in volilnih sloganov, kot so si jih sami zamislili. Po 
končanem delu se je začela uradna predstavitev kandidatov, pri čemer sem bila 
sama v vlogi moderatorke, učenci pa v vlogi kandidatov/kandidatk za župana/
županjo Ljubljane. Po vsaki javni predstavitvi, ki jo je dopolnjeval volilni plakat, 
je bil čas za vprašanja, ko so se preostali kandidati prelevili v zaskrbljene občane, 
sama sem bila še vedno v vlogi moderatorke. Zaključili smo z izjavami pred voli-
tvami – vsak kandidat/-ka je imel/-a možnost izraziti zaključno misel, ki povzema 
njegovo/njeno volilno kampanjo in začele so se volitve. V skrinjico je vsak odvrgel 
listek z imenom izbranega kandidata/kandidatke in zmagovalka/izbrana županja 
je nazadnje imela še povsem improviziran zmagovalni govor. S tem se je zaklju-
čila naša drama in ponovno smo se prelevili v učence in učiteljico ter reflektirali 
izkušnjo kot celoto. 

REFLEKSIJA PRIMERA IN JAVNA PREDSTAVITEV

Drama v izobraževanju, ki sem jo izvedla z učenci, je dosegla zastavljene cilje, 
torej bi lahko na tej točki učni proces zaključili, vendar je pomemben del Mladinske 
poletne šole slovenskega jezika tudi končna predstavitev vsake skupine, zato sem 
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se odločila, da našo dramo v prilagojeni različici tudi javno predstavimo. V nada-
ljevanju analiziram »županske volitve« s pomočjo elementov, značilnih za dramo v 
izobraževanju, ter hkrati navajam prilagoditve, potrebne za javno predstavitev. 

Kontekst dramske fikcije
Fiktivni kontekst so v našem primeru predstavljale volitve, ki so za mlade tik 

pred polnoletnostjo še posebej aktualne. V fazi refleksije smo razmišljali predvsem 
o tem, kako so se naši začetni predlogi spremenili, ko se je začela »tekma« za glasove 
in kako to vpliva na realne izide volitev. Z vzdrževanjem konteksta dramske fikcije 
nisem imela težav, čeprav smo ga predvsem zaradi pomanjkljivega besedišča (»Uči-
teljica, kako se že reče ...«), pogosto prekinili. Za potrebe javne predstavitve smo 
seveda ves čas vzdrževali fiktivni kontekst, pri čemer smo si pomagali z vizualno 
projekcijo, ki je nadomestila tudi volilne plakate.

 
Vloge in razmerja
Učenci so prevzemali vloge županskih kandidatov, ki so jih oblikovali po svojih 

željah, vmes pa so prevzeli tudi vloge občanov Ljubljane. Izbor vlog je bil vnaprej 
premišljen – gre za vloge z visokim družbenim statusom, ki imajo možnost vpliva. 
Dorothy Heathcote (v O’Neill, 2015) na več mestih poudarja pomembnost samo-
stojnega sprejemanja odločitev učencev v vlogi, ki imajo posledice v svetu dramske 
fikcije, kar je opisan primer nedvomno dosegel. Sama sem bila ves čas zgolj v vlogi 
moderatorke, v javni predstavitvi pa je tudi to vlogo prevzela ena od učenk. Ko smo 
se pripravljali na javni nastop, je do mene pristopil učenec, ki je imel posebej velike 
težave z izgovarjavo in prosil za manj zahtevno vlogo. Sam je predlagal, da bi nasto-
pil v vlogi varnostnika enega od kandidatov, ki jo je tudi s pomočjo nebesednega 
koda odlično odigral. 

Dramska napetost
Dramsko napetost so v naši drami povzročale približajoče se volitve, ki seveda niso 

bile vnaprej odločene, zato so imeli učenci občutek, da pomembno prispevajo k izidu 
drame in so ves čas ohranjali visoko raven zanimanja in posledično sodelovanja. 

Pri javni predstavitvi smo ohranili isti izvor dramske napetosti, vendar gledalci 
niso volili z oddajanjem listkov, pač pa je o zmagovalcu (zmagal je drug kandidat kot 
v razredu) odločala moč aplavza. 
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Čas in prostor
Fiktivni čas županskih volitev je tekel kronološko: pripravljanje programa – 

predstavitev programa – volitve. Seveda je vse potekalo v enem samem nonšalant-
nem zamahu, da smo brez težav ohranjali dramsko napetost. Pri javni predstavitvi 
smo volilne programe primerno skrajšali (ključen cilj je bil v tem primeru ohranjati 
pozornost občinstva), tako da je vsak ohranil samo temeljne točke, in tako dosegli 
podoben učinek. 

Pri oblikovanju fiktivnega prostora smo bili izrazito minimalistični – v razredu 
smo uporabili govorniški oder, na odru pa je vsak/-a kandidat/-ka zgolj stopil/-a 
pred mikrofon. Ostalih rekvizitov nismo uporabljali; prostor je bil vzpostavljen v 
razredu zgolj besedno, na odru pa tudi s pomočjo vizualne projekcije. 

Jezik in gib
Jezik je predstavljal izredno pomemben element naše drame, saj se je ta odvijala 

v okviru jezikovnega tečaja. Kljub temu med samo predstavitvijo kandidatov nisem 
popravljala jezikovnih napak, saj bi to pomenilo motnjo pri vzdrževanju fiktivne-
ga konteksta, sem pa v vlogi učiteljice pomagala med pripravo govorov in volilnih 
plakatov ter po končanih govorih opozarjala predvsem na napake pri izgovorjavi. 
Mimika in gestika sta pomembno dopolnjevali nastope kandidatov, kar se je docela 
izrazilo šele pri javnih predstavitvah, ko so (skrajšani) besedni del že dovolj obvla-
dali, da so svoje vloge izpopolnili tudi z nebesedno govorico. 

Simboli in pomeni
Simbolna vrednost je prišla na vrsto predvsem v fazi refleksije, ko smo razmišljali 

o posledicah določenih dejanj, pogosto izvedenih povsem improvizirano, na pod-
lagi odzivov sošolcev in sošolk. Ker smo v svet dramske fikcije prestavili realističen 
dogodek iz vsakdanjega sveta, s katerim se bodo učenci, ki so tik pred polnoletno-
stjo, kmalu seznanili v realni vlogi volivk in volivcev, je simbolna vrednost naše 
drame še toliko pomembnejša. 
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SKLEP

Drama v izobraževanju je izrazito odprta forma, kar prinaša neomejeno število 
možnosti izpeljave. Zgoraj našteti elementi so sicer praviloma vedno prisotni, ven-
dar je od izbire teme, udeležencev in širšega konteksta odvisna končna različica. Se-
veda pa povsem dokončna nikoli ni, saj je drama v izobraževanju proces, ki ga lahko 
vedno ponovno obujamo in poljubno spreminjamo. Temelj drame v izobraževanju 
opredeljuje že omenjeni pojem – proces. Kot izobraževanje samo je tudi drama v 
izobraževanju vedno nezaključen proces z možnostmi neskončnih izboljšav. John 
O’Toole (1992: 2) procesnost v drami opredeli kot »stalno prevpraševanje elemen-
tov dramske forme z upoštevanjem konteksta in namena sodelujočih«. V skladu z 
omenjeno definicijo razredni kontekst in namen usvajanja/poglabljanja/utrjevanja 
obravnavane snovi predstavlja smiseln okvir za umestitev drame v izobraževanju. 
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Katja Kastelic
Z UPORABO GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE 
NAD MATEMATIČNO ANKSIOZNOST 

UVOD 

V Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana so vključeni dijaki z različnimi poseb-
nimi potrebami: gluhoto ali naglušnostjo, govorno jezikovnimi težavami, motnja-
mi avtističnega spektra, pogosto imajo tudi težave s pozornostjo. V trinajstih le-
tih poučevanja matematike na Zavodu sem si izoblikovala svoje metode ter načine 
poučevanja in utrjevanja snovi. Med njimi je tudi utrjevanje snovi na tabli, ki mi 
omogoča, da se lahko individualno posvetim dijaku, ki rešuje nalogo, medtem ko 
ostali samostojno rešujejo naloge v zvezkih. Z vključitvijo deklice z zelo slabim ma-
tematičnim predznanjem in izrazito matematično anksioznostjo sem morala svoje 
ustaljene metode spremeniti. 

Matematična anksioznost je prevladujoča oblika emocionalnih težav, povezanih 
z matematiko. Žal je pri nas ta pojav še precej neraziskan. Zavedanje učiteljev o tej 
problematiki je zelo pomembno, saj ogroža uspešnost učencev in njihovo sodeloval-
nost pri matematiki. 

Dijakinja z matematično anksioznostjo je bila pri pouku pasivna, pogosto je pri-
hajala brez šolskih potrebščin in ni želela reševati nalog na tabli, kar je povzročilo, 
da so tudi ostali dijaki odklanjali utrjevanje snovi na tabli. Kar nekaj časa sem iskala 
rešitve za nastalo situacijo in jih našla v metodah gledališke pedagogike. V nada-
ljevanju bom opisala, kako sem se lotila reševanja zapletenih računskih izrazov na 
gledališki način. Lahko rečem, da se je ta pristop izkazal za uspešnega in da je bil čas, 
ki smo ga porabili, učinkovito izrabljen. 
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MATEMATIČNA ANKSIOZNOST IN GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA

Matematična anksioznost je stanje, ki ima negativen vpliv na uspešnost. Kaže se 
kot občutek napetosti in tesnobe, ki ovira ukvarjanje s števili in reševanje matema-
tičnih problemov tako v šolskih okoliščinah kot v vsakdanjem življenju. Matematič-
no anksiozni posamezniki izkazujejo tudi fiziološko vznemirjenje, imajo napačna 
prepričanja o svojih sposobnostih in so vkjučeni v manj matematičnih aktivnosti ali 
se nasploh izogibajo matematiki in naravoslovju ter se ne nazadnje ne odločajo za 
študij v tej smeri (Lutovac, 2008). 

Ker je matematična anksioznost naučeno vedenje, ga lahko zmanjšamo, pre-
prečimo ali odstranimo. Pomembna je pozitivna zgodnja izkušnja z matematiko, 
spodbudno domače okolje z razvijanjem matematičnih idej in diskusij ter izogiba-
njem matematičnim mitom (npr. »matematika je moška domena« ali »matematične 
sposobnosti so podedovane«). Anksioznost lahko zmanjšamo ali preprečimo tudi z 
alternativnimi oblikami poučevanja, s poudarkom na razumevanju, vzpostavitivijo 
pozitivnega, spodbudnega vzdušja, v katerem učenci z lahkoto sprašujejo in tvegajo 
brez strahu pred kritiko. 

Dijakinja z matematično anksioznostjo se je v razred, ki ga poučujem, vključila 
v drugem letniku. Pred tem sem imela z dijaki utečen način pouka in dijaki so bili 
med poukom matematike večinoma aktivni in sodelovalni. Z vključitvijo omenjene 
deklice se je za nekaj časa zmanjšala učinkovitost učnih ur, saj sem porabila zelo 
veliko truda in časa, da bi jo vpeljala v naš ritem dela. Dijakinja je bila namreč med 
poukom pasivna, opazni so bili njena nelagodnost in negativna čustva do matema-
tike. Ni želela sodelovati pri utrjevanju snovi na tabli. Prav tako ni želela, da z njo 
delam individualno in ni opravljala domačih nalog. 

Ker se deklica ni uspela prilagoditi našemu načinu dela, sem ga morala spreme-
niti. Kot pravi Planinšič (2008): »Elementi umetnosti v naravoslovju ali elementi 
naravoslovja v umetnosti lahko pritegnejo tudi tisti del dijakov, ki jim sicer nikoli ne 
uspemo vzbuditi pristnega zanimanja za učno snov.« Po učnem načrtu smo obrav-
navali reševanje računskih izrazov s kombinacijo računskih operacij in oklepajev. 
Ti izrazi so lahko dolgi in kompleksni ter za dijake predstavljajo zelo trd oreh, saj 
zahtevajo celosten pogled na reševanje problemov, sposobnost delitve na podpro-
bleme, upoštevanje številnih matematičnih pravil, natančnost in dobro organizacijo. 
Da bi vzpodbudila radovednost, ustvarjalnost, aktivnost in sodelovalnost dijakov, 
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sem poskusila z igranjem vlog računskih operacij in oklepajev. 
V računskem izrazu smo najprej poiskali računske operacije in pare oklepajev. 

Dijakom sem nato razdelila kartone z ustreznimi operacijami in oklepaji. Vsakdo je 
dobil vsaj en karton oziroma vlogo vsaj enega matematičnega pojma. Nato so dijaki 
sestavili vrstni red reševanja, pri čemer je večkrat prišlo do različnih rešitev, razprav, 
včasih tudi do težko obvladljive situacije. Zato sem sama prevzela vlogo moderator-
ke in jih usmerjala z vprašanji: »Katera operacija bo prva?«, »Kateri oklepaji bodo 
prvi?«, »Ali lahko dve operaciji hkrati izvedeta izračun?«, »Katera operacija bo mo-
rala počakati?« ...

Na začetku so dijaki potrebovali zelo veliko časa, da so se prebili skozi posamezne 
izraze. Ampak kar je najpomembejše, vsi so bili aktivni, izražali so svoja mnenja, se 
tudi kregali, sodelovali med seboj, čakali drug drugega, popravljali napake ... Domi-
slili so se tudi nekaterih asociacij; oklepaji so bili semaforji, saj usmerjajo računanje, 
simbola za množenje in deljenje pa reševalni vozili, saj imata prednost pred ostalimi 
operacijami. To so na zabaven način uporabili pri igranju svojih vlog. Našli so še 
veliko asociacij, predvsem na temo prometa, in včasih smo se prijetno nasmejali. 

Gledališke dejavnosti popestrijo pouk in vodijo učence k sodelovanju, povezano-
sti in vplivajo na njihovo ustvarjalnost, domišljijo ter spontano izražanje. So hkrati 
zabava in dober način učenja (Kolarič Wolf, 2017). Učinki igranja vlog pojmov pri 
matematiki so večja motivacija za učenje, boljše razredno vzdušje, sprememba po-
gledov in stališč, učenje socialnih spretnosti, učenje kritičnega mišljenja, argumen-
tiranja in znanstvenega jezika, doseganje višjih ravni znanja in povezovanje znanja 
z življenjem. 

»Če je učenec tudi čustveno, ne le razumsko vpet v situacijo, in če se mu zdi po-
membno, da se problem, ki ga določa točka osredotočenosti, lahko razreši na kon-
kreten in realističen način in se ne zadovolji s teoretično in nerealistično rešitvijo, 
potem se njegovo razumevanje učne snovi lahko bistveno bolj razvije in poglobi kot 
v primeru, da se zadovolji s teoretično in z življenjem nepovezano rešitvijo. Učitelj, 
ki zna izkoristiti možnosti, ki jih ponuja igranje vlog, se ne posveča le temu, kaj naj 
bi se zgodilo, ampak tudi temu, kar se dejansko dogaja, in svoje delo nenehno prila-
gaja razvoju situacije« (Lapajne Dekleva, 2017).

Utrjevanje snovi z igranjem vlog smo kasneje uporabili tudi pri reševanju ra-
čunskih izrazov z ulomki in potencami. Dijakinja z matematično anksioznostjo je 
(nekoliko zadržano) sodelovala pri vseh omenjenih aktivnostih, medtem ko je bila 
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pri običajnem pouku pogosto pasivna. Z dijaki prvega letnika smo odigrali vloge 
števil pri spoznavanju pojma praštevilo in razcepu na prafaktorje. Tisti, ki so imeli 
vlogo praštevila, so se obnašali kot starejše osebe. Kdor je predstavljal število ena, 
je bil kralj, saj to število deli vsa naravna števila. Število nič smo dali v »zapor«, 
saj z njim ne smemo deliti. Lahko rečem, da sem imela v vseh primerih zelo lepe 
in pozitivne izkušnje. Tudi dijaki so izrazili veliko pozitivnih mnenj. Izpostavili so 
predvsem zanimive in zabavne učne ure ter skupinski pristop pri reševanju mate-
matičnih problemov. 

ZAKLJUČEK 

Matematična anksioznost je pogosta težava, s katero se mladostniki spopadajo 
predvsem v osnovni in srednji šoli, lahko pa se nadaljuje še naprej v študentska leta. 
Menim, da smo učitelji matematike s to težavo premalo seznanjeni. Že med študi-
jem bi bilo potrebno bodoče učitelje poučiti o problemu matematične anksioznosti 
ter jih usposobiti za prepoznavo in pomoč matematično anksioznim dijakom. Ko 
postanemo učitelji nanje pozorni, opazimo, da imamo v razredu kar nekaj takih 
dijakov. 

Delo učitelja v razredu ni zgolj podajanje znanja, temveč veliko več. S svojim 
zgledom, z življenjskimi vrednotami in dejanji učitelj vzgaja mladostnike. Dobro 
opravljeno delo v razredu zahteva od učitelja, da je ustvarjalen, prilagodljiv, spreje-
ma novosti in ima smisel za inovacije. Gledališki pristop omogoča pridobitev tistih 
dijakov, ki jim matematika povzroča odpor in stres, v čemer se bistveno razlikuje od 
običajnega pouka.

Ko sem začela z uporabo gledališkega pristopa, so bili dijaki presenečeni. Nekateri 
so se posmehovali, a so se iz radovednosti hitro vključili v delo. Če primerjam začetek 
in konec šolskega leta, lahko rečem, da so dijaki, ki so imeli na začetku največ pri-
pomb, na koncu najbolj aktivno sodelovali in izražali željo po takem načinu dela. 
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Lučka Drnovšek
IZ RAZREDA NA ODER

UVOD

Otroci, predvsem v predšolski dobi, kar prekipevajo od radovednosti in ustvar-
jalnosti. Pravo veselje jih je opazovati med igro, ko vstopajo v različne domišljij-
ske svetove, ko prevzemajo različne vloge. Z vstopom v šolo in odraščanjem otrok 
in hkrati izginjanjem otroške igre usihata tako radovednost kot tudi ustvarjalnost. 
Učitelji tretje triade imamo pred seboj učence in učenke, ki zdolgočaseno sedijo v 
šolskih klopeh in godrnjajo nad učno snovjo ter čakajo, da bo konec pouka. Med 
mladimi opažam neko splošno nezainteresiranost, zdolgočasenost in pasivnost. Po-
seben izziv za učitelje v sodobnem času je, kako v učencih zbuditi radovednost in 
ustvarjalnost in kako učni proces narediti bolj dinamičen in kreativen. »Vsi otroci 
so ustvarjalni. V svoji igri in samostojnem raziskovanju ustvarjajo lastne miselne 
modele sveta okrog sebe in modele domišljijskih svetov /…/ Ustvarjalnosti ne mo-
remo učiti, a lahko jo zatremo z izobrazbo, ki se ne osredotoča na vprašanja otrok, 
temveč na vprašanja, ki jih narekuje učni načrt, zastavljen tako, kot da imajo vsa 
vprašanja samo en pravilen odgovor in kot da se moramo vsi učiti iste stvari« (Co-
oper, 2017). Učitelji se zavedamo, da tradicionalni pristopi ne zadoščajo več. Zato 
iščemo nove poti in načine, kako v skladu z učnim načrtom odpirati vprašanja in is-
kati različne odgovore, pri tem pa spodbujati tako socialni in čustveni razvoj otrok. 
Tudi s pomočjo gledališke pedagogike.

PREDSTAVITEV RAZREDNEGA PROJEKTA

Z učenci 7. b razreda OŠ Ivana Kavčiča Izlake sem se v šolskem letu 2017/18 lotila 
razrednega projekta priprave gledališke predstave s petjem in plesom. V razredu je 
23 učencev in učenk, ki sem jih v začetku šolskega leta seznanila s svojim predlo-
gom, da bodo soustvarili gledališko predstavo, s katero bodo na pravem odru gleda-
liške dvorane nastopili pred vrstniki in ostalimi obiskovalci. Nekateri učenci so moje 
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povabilo sprejeli z navdušenjem, drugi so se nekoliko ustrašili, nekateri so podvo-
mili vase, vendar so po nekajdnevnem premisleku prav vsi privolili v sodelovanje in 
z radovednostjo in zanimanjem pričakovali dramsko besedilo in prva navodila za 
delo. Prav nihče pa ni pomislil, da bo celoten razred kar petkrat nastopil na pravem 
odru v gledališču pred skupaj skoraj tisoč gledalci in da bo za svojo predstavo prejel 
srebrno plaketo na srečanju otroških gledaliških skupin Slovenije.

POUK SLOVENŠČINE MALO DRUGAČE ALI KAKO V OKVIRU 
UČNEGA NAČRTA PRIPRAVITI GLEDALIŠKO PREDSTAVO

Kulturno-umetnostna vzgoja je bila na področju izobraževanja opredeljena v Na-
cionalnih smernicah za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju. Cilji 
kulturno-umetnostne vzgoje se medsebojno prepletajo in se dopolnjujejo: uresni-
čevanje temeljne človekove pravice do izobraževanja in sodelovanja na kulturnem 
področju, razvijanje ustvarjalnosti, razvijanje individualnih sposobnosti, izboljšanje 
kakovosti izobraževanja, razvijanje estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do 
kulture in umetnosti, izražanje kulturnih raznolikosti, dviganje ravni kulturne za-
vesti in zavedanje pomena nacionalne kulturne dediščine (Bucik, Požar Matijašič in 
Pirc, 2011). 

Učni načrt in učne priprave
V gledališko predstavo so bili zajeti vsi učenci 7. b razreda. Vaje in priprave so po-

tekale med urami oddelčne skupnosti in med rednimi urami slovenščine. Le izjemo-
ma so učenci prišli na vaje izven rednega pouka. To pomeni, da je bilo potrebno že 
vnaprej natančno in skrbno pripraviti učiteljevo letno pripravo za pouk slovenščine 
in za pouk ur oddelčne skupnosti. Hkrati je bilo potrebno natančno opredeliti cilje v 
skladu z učnim načrtom, navesti število predvidenih ur, zapisati didaktične metode 
in oblike dela ter medpredmetno povezovanje. V skladu z letno pripravo pa je bilo 
potrebno za vsako uro napisati tudi sprotno učiteljevo pripravo za pouk.

Dramatika je pri pouku slovenščine zastopana v vseh treh triletjih, in sicer na 
področju sprejemanja, poslušanja (gledanja), za poustvarjanje in interpretiranje. 
Vendar so ure književnosti, ki so namenjene obravnavi dramatike pri pouku, v ra-
zredu, ki je pripravljal gledališko predstavo, potekale drugače, kot običajno, torej ne 



84

na način branja in analize dramskih besedil v berilu. Kljub temu lahko z gotovostjo 
trdim, da so učenci na ta način dosegli vse cilje iz učnega načrta (Poznanovič Jezer-
šek, 2011) in jih na nekaterih mestih celo presegli.

Tudi ure oddelčne skupnosti so bile (tako kot pouk slovenščine) ves čas aktivne, 
včasih je kar bučalo od energije in ustvarjalnosti. Učenci so med seboj veliko sode-
lovali in prevzemali vsak svoj delež odgovornosti.

Od besedila do predstave
Ni vseeno, kakšno besedilo izberemo, saj ustrezna zgodba širi pogled na svet in 

tudi nase. Ob ustrezni zgodbi se nam odpirajo in zastavljajo vprašanja, ki spodbu-
jajo iskanje odgovorov o družbi, v kateri živimo, pa tudi o nas samih. Zgodba sama 
po sebi nas lahko povleče vase, celo navduši, a šele v gledališču zgodba dobi dejanski 
pomen. »Zgodbe se odvijajo okrog stvari, ki so ljudem pomembne. Osredotočajo 
se na ljudi, zato nas že po naravi privlačijo. Zgodbe se odvijajo od posameznega k 
univerzalnemu, v nasprotju z znanostjo, kjer prehajamo od splošnega h konkretne-
mu. /…/ Zgodbe rastejo na konfliktih, ne zapletih, na neskladjih, na prelomnicah 
družbe« (Cooper, 2017).

Za gledališko predstavo sem izbrala besedilo Katarine Klajn Zvezde – Pravljična 
igra o vesoljni prijaznosti. Besedilo govori o resničnih zvezdah, ki migetajo na noč-
nem nebu, plešejo, prepevajo, kramljajo, se smejejo, hkrati pa imajo zelo pomembno 
vlogo, saj ljudem že tisočletja kažejo pot. Iz dežele Zalunije jih opazujejo in obču-
dujejo Zalunci. Vendar se vse postavi na glavo, ko na nočno nebo zaideta dve novi 
zvezdi, ki ju ostale zvezde gostoljubno sprejmejo. Zaluncem to nikakor ni všeč, saj 
novih zvezd ne poznajo. Zdi se jim celo, da povsem drugače svetita in se bojijo, 
da bosta zamazali nočno nebo. Iz Zalunije k zvezdam zato zaveje hladen veter in 
zvezde začnejo izgubljati svojo moč. Zalunci se odpravijo na nebo k zvezdam, kjer 
spoznajo, da novi zvezdi nista prav nič nevarni, še več, prav simpatični sta, zato se 
lahko vrnejo nazaj v svojo Zalunijo. Zgodba se srečno konča in nosi pomembno in 
aktualno sporočilo, ki ga gledalec enostavno razume. Nosi sporočilo o strpnosti in 
sprejemanju drugačnosti ter o strahu pred neznanim.
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Učenci in njihova gledališka izkušnja
Gledališka predstava Zvezde – Pravljična igra o vesoljni prijaznosti je predstava s 

petjem in plesom. To pomeni, da so se učenci že s tega vidika srečevali z različnimi 
segmenti umetnosti: gledališče, literatura, ples in glasba. V predstavi je nastopilo 
vseh 23 učencev, ki so v šolskem letu 2017/18 obiskovali 7. b razred. Skupina je 
bila izredno heterogena, kar pomeni, da so bili v razredu učenci z različnim učnim 
uspehom, učenci z različnimi govornimi in igralskimi sposobnostmi ter učenci z 
različnim odnosom do gledališča in umetnosti nasploh ter zato tudi z različnimi 
izkušnjami z gledališčem. Le en učenec, ki je v oddelek v tem šolskem letu prišel na 
novo, si ni želel nastopiti na odru. Pri predstavi je na vajah in nastopih pomagal iz 
ozadja kot tonski tehnik. Ostalim učencem so bile vloge razdeljene glede na izkušnje 
z nastopanjem, glede na osebnostne lastnosti ter govorne in pevske sposobnosti. Vsi 
nastopajoči so bili na odru govorno aktivni. Učenci so pesmi, ki so bile del predsta-
ve, posamezno ali v skupini odpeli v živo, ena izmed učenk pa je nekatere pesmi v 
živo spremljala s kitaro. Vsi učenci so v predstavi tudi zaplesali. Skozi celoten proces 
so se pri učencih krepile nekatere osebnostne lastnosti, kot so samozavest, sposob-
nost javnega nastopanja, oblikovanje lastnega mnenja in stališč, empatija. Z medse-
bojnim sodelovanjem je med učenci rastla povezanost, hkrati pa tudi sprejemanje 
odgovornosti. Učenci so bili s svojim trudom in nastopom vzor ostalim učencem.

Medpredmetno povezovanje
Gledališka predstava je nastajala predvsem pri urah oddelčne skupnosti in urah 

slovenskega jezika, vendar teme in cilji segajo na različna področja vzgoje in izo-
braževanja. Poleg slovenskega jezika in gledališča tudi na področje glasbene ume-
tnosti, likovne umetnosti, športne vzgoje (plesa), pa tudi fizike (astronomije), saj 
predstava govori o resničnih zvezdah, in državljanske in domovinske vzgoje ter 
etike. Sporočilnost in vsebina spodbujata moralne vrednote, strpnost in sprejema-
nje različnosti. Med procesom priprave gledališke predstave so se učenci srečevali 
z različnimi področji gledališča: scenografijo, kostumografijo, rekviziti, izdelava 
gledališkega lista. Učenci so bili povsod aktivno prisotni in so pomagali soobliko-
vati celotno predstavo. 
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PREDNOSTI GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE PRI POUKU 

Strokovnjaki v mednarodnem projektu DICE »Drama izboljšuje lizbonske ključ-
ne kompetence na področju izobraževanja« (Cziboly, 2010) poudarjajo, da gleda-
lišče krepi pet od osmih ključnih lizbonskih kompetenc: sporazumevanje v ma-
ternem jeziku, učenje učenja, medosebne, medkulturne in družbene kompetence, 
inovativnost in podjetnost ter kulturno zavest in izražanje.

Uporaba gledališke pedagogike pri pouku pozitivno vpliva na socialni in čustve-
ni razvoj otrok. Gledališče spodbuja razumevanje dobrega in slabega, empatijo, ra-
zumevanje smisla sveta, v katerem živimo, njegovih pravil in omejitev. V življenje 
otrok vnaša lepoto. Pomembno postaja tudi nastajanje predstave samo po sebi – 
med drugim tudi zato, ker otroke uči, kako realnost spremeniti v imaginarne sveto-
ve, kako se izraziti s telesom, zvokom, glasom. Trajanje procesa nastajanja predstave 
daje obilje priložnosti za odkrivanje sebe ne glede na kvaliteto in profesionalnost 
rezultata (Djilas, 2015). 

Gledališče podpira osebni razvoj (pripomore k socialnemu, čustvenemu in du-
hovnemu razvoju otrok). Vključuje ga v skupnost, čustveno in kognitivno ga an-
gažira, uči ga gledati in razumevati svet, spodbuja ga k opazovanju, iskanju smisla, 
domiselnemu dopolnjevanju videnega (Gruić, 2015). Učni proces, ki vključuje ume-
tnost in kulturne prvine, pri učencih razvija kreativnost, samoiniciativnost, domi-
šljijo, čustveno inteligentnost, moralne vrednote, samostojnost, sposobnost kritične 
presoje ter svobodnega razmišljanja in delovanja. To so veščine, ki posamezniku 
omogočajo kvalitetno življenje v sodobni družbi. Drama je izmišljena dejavnost, 
kjer sprejemanje vlog omogoča udeležencem, da razmišljajo in/ali se obnašajo, kot 
da so v drugem kontekstu, in da se odzovejo na drugačne zgodovinske, socialne in 
medosebne odnose. To je vir dramatične napetosti. Igrati vlogo v igri ali drami je 
mentalna drža, način, kako v mislih naenkrat obvladujemo dva svetova: realen svet 
in svet dramske fikcije. Pomen drame je v dialogu med tema dvema svetovoma in 
ljudeh kot njunih predstavnikih; resnični in uprizorjeni svet; igralci in občinstvo. Ko 
igramo, se ne kažemo zgolj drugim, ampak obenem vidimo tudi sebe in zaradi tega 
je drama »lastna« ustvarjalnost (Cooper, 2015).
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ZAKLJUČEK

Ob zaključku razrednega projekta gledališke predstave Zvezde in po številnih po-
govorih z učenci, njihovimi starši in drugimi gledalci predstave lahko povzamem, da 
je omenjen način dela v razredu prinesel številne pozitivne stvari. Opazila sem, da 
so se sošolci med seboj zelo povezali in postali prava ekipa. Skozi proces ustvarjanja 
gledališke predstave, učenja besedila, gibanja na odru, mimike so učenci spoznavali 
in krepili številne kompetence. Poleg odnosov med njimi se je izboljšal tudi odnos 
učencev do šole in do samega učenja. Nenazadnje se je izboljšala tudi samopodoba 
učencev. Tako sta se je izboljšala tudi njihovo počutje in osebno zadovoljstvo. Učen-
ci so ob koncu šolskega leta izražali zadovoljstvo in željo, da bi tudi v prihodnje 
lahko sodelovali v podobnem projektu. Več kot polovica otrok se je odločila, da bo 
v prihodnjem šolskem letu obiskovala izbirni predmet gledališki klub. Za učence je 
bilo sodelovanje v projektu zanimiva in bogata izkušnja. V predstavo so vložili ve-
liko truda, med seboj so sodelovali in si pomagali ter se s tem na svojevrsten način 
povezali. Premagovali so tremo pred javnim nastopanjem. Na odru so peli in plesali 
in z vsakim nastopom napredovali v igri ter postajali vedno bolj sproščeni. Z vese-
ljem je bilo opazovati zadovoljstvo in žar v njihovih očeh.
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Mojca Planinc
USTVARJALNO RAZISKOVANJE IN EKOLOŠKO 
OSVEŠČANJE PREKO GLEDALIŠČA

UVOD

Gledališče daje otrokom možnost raziskovanja, soočanja s težavami, odkrivanja 
drugačnih rešitev problemov. Proces poteka v spodbudnem, sprejemajočem okolju 
in učenci se tako učijo kritičnega mišljenja. Mnogo avtorjev navaja pozitiven odziv 
učencev na poučevanje, ki ga ponuja gledališče. Pri svojem poučevanju redno upo-
rabljam metode uprizoritvene (performativne, dramske ali gledališke) pedagogike 
in opažam velik napredek v odzivu učencev pri posredovanju znanja in v prido-
bljenem znanju. Želela sem preizkusiti, ali bi se na ta način z učenci lahko lotila 
raziskovalnega problema z ekološko tematiko. Odločila sem se za načrtovanje in 
izvedbo tridnevnega raziskovalnega gledališko-plesnega tabora. K sodelovanju sem 
povabila kolegico Tamaro Sernec, ki je plesni terapevt in specializantka smeri Po-
moč z umetnostjo.

V prispevku želim pokazati, da je gledališka igra možna izbira načina dela, ki se 
preko metod in dejavnosti osredotoča na otroke, ki se skozi ustvarjanje, lastno delo 
in izkušnjo učijo. Pridobljeno znanje je znanje višjih taksonomskih stopenj, ki je 
trdnejše, preizkušeno in praktično preverjeno. 

Učenci so imeli na raziskovalnem taboru zelo aktivno nalogo: zaznavanje proble-
ma, oblikovanje raziskovalnih vprašanj, raziskovanje, ustvarjanje, osveščanje oko-
lice glede raziskane problematike ter evalvacija pridobljenega znanja in doprinos z 
raziskavo. V prispevku sem opisala izkušnjo iz lastne prakse.

TEORETIČNO OZADJE

Gledališče je ogledalo družbe in družbenih sprememb ter neposredna kritika 
družbe, ki kliče po spremembah. S svojo izobraževalno, vzgojno, aktivistično vlogo 
se gledališče poleg socialnih težav v novejšem času dotakne tudi ekološke proble-
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matike, pravi v svoji raziskavi Smith (2007). Dodaja tudi, da je namen umetnikov 
ozavestiti možnosti sprememb ter povečati okoljsko zavest, kar s predstavami dejan-
sko tudi počnejo. V nadaljevanju navaja tudi ozaveščanje o okoljskih težavah preko 
performativnih in gledaliških metod v šoli.

Z elementi gledaliških tehnik učenci nevsiljivo usvajajo nova znanja, spretnosti 
in veščine. Hkrati v tem procesu upoštevamo vsakega posameznika in njegove spo-
sobnosti, ki se skozi proces krepijo. Gledališke metode tako vsebujejo gibalne, pev-
ske, plesne in druge dejavnosti, ki so pomemben motivacijski dejavnik pri pouku.

Gledališče daje otrokom tako možnost, da raziskujejo, se soočajo s težavami, od-
krivajo drugačne rešitve problemov, ustvarjalno preizkušajo rešitve, izražajo čustva 
v vlogi aktivnega eksperimentatorja, proces pa poteka v spodbudnem tolerantnem 
okolju. S tovrstnim reševanjem problemov se učenci naučijo kritičnega mišljenja. 

Farmer (2011, po H. Krnc, 2016) v svoji knjigi predstavlja, kako se učenci pozi-
tivno odzivajo na imaginarno in multisenzorno učenje, ki ga ponuja gledališče. To 
jim pomaga osvajati tudi druge veščine, kot so: kreativnost, komunikacija, empatija, 
samozavest, sodelovanje z drugimi, vodenje in izražanje svojega mnenja. Avtorju se 
zdi najpomembneje, da so gledališke dejavnosti za učence hkrati zabava in dober 
način pomnjenja. 

V svojem magistrskem delu M. Kolenc (2012) ugotavlja, da je pomnjenje s 
pomočjo umetnostnih sredstev trajnejše, A. Črnel (2012) pa, da se motivacija in 
pomnjenje učencev z rabo gledaliških tehnik izboljšujeta. H. Krnc (2016) v svoji 
raziskavi ugotavlja, da uporaba gledaliških tehnik izboljšuje komunikacijo in so-
delovanje med učenci. Nadaljuje tudi, da učitelji, ki uporabljajo gledališke metode, 
pritrjujejo, da je to nekaj pozitivnega, s čimer se strinjajo tudi učenci, ki imajo veliko 
raje razgiban pouk.

IMPLEMENTACIJA

Cilji raziskovalnega tabora so bili preko gledaliških dejavnosti in plesa usmerjati 
in spodbuditi otroke k raziskovalnemu delu, jim ponuditi možnost za nadgradnjo in 
dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja, ob tem pa učenje inovativnega in ustvar-
jalnega razmišljanja (drugačen, edinstven in ustvarjalen način soočanja s proble-
mom). S pridobljenim znanjem in ugotovitvami pa so z ustvarjanjem na področju 
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umetnosti (gledališča, plesa) pridobili potrebne vrednote za aktivne, zgledne posa-
meznike, ki so pripravljeni storiti nekaj dobrega za okolje, v katerem živijo. Učenci 
so skozi ples in gledališče (improvizacijski prizori, izdelava kostumov, ustvarjanje 
koreografij …) izražali svoja mnenja in predloge ter s tem svojemu znanju dodali 
praktično vrednost. Preko tabora so učenci ugotovili, da lahko veliko pripomorejo 
tudi k bolj ekološkem ravnanju. 

Hkrati so preko umetnosti (gledališča in plesa) utrdili zaupanje vase, v svoje delo 
in razmišljanje. Ob seznanjanjem s problemi jih je način dela usmerjal k postavlja-
nju raziskovalnih vprašanj. Med procesom je bil eden izmed pomembnejših ciljev 
tudi učenje projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja (ustvar-
janje v skupini). Projekt so učenci izvedli sami (moja naloga oziroma naloga učitelja 
je bila biti usmerjevalec, pomoč), od zaznavanja problema, zamisli, ustvarjanja ne-
kega izdelka (kostum, prizor) in do predstavitve končnega izdelka.

Tabor smo začeli tako, da so se učenci preko posnetkov Človek, čuvaj, čuvaj svoje 
mesto preko pogovora o vandalizmu in skrbi za okolje, seznanili s tematiko tabora. 
S sprehodi po mestnih jedrih Fiese in Pirana ter pogovori s stanovalci so se sezna-
nili s problematiko vandalizma in onesnaževanja v obmorskih mestih. Oblikovali so 
raziskovalna vprašanja: 

Ali lahko s pomočjo umetnosti (gledališča in plesa) vplivam na osveščanje vr-
stnikov o aktivnem preživljanju prostega časa? Ali lahko s pomočjo umetnosti (gle-
dališče in ples) vplivam na zmanjšanje vandalizma in onesnaževanja okolja? Ali lah-
ko ozavestim ostale vrstnike o škodi, ki jo povzročata vandalizem in onesnaževanje 
okolja? Ali lahko na drugačen način (preko plesa, z neposrednim ustvarjanjem) do-
prinesem k recikliranju, ponovni uporabi odpadkov?

Nadaljnji ogled okolice je bil navdih, ki je aktiviral posamezne skupine, da so 
zožile problem na temo, ki so jo skušale predstaviti s plakatom, podkrepljenim z 
zamrznjenim prizorom. Izdelali so plakate, podprte z gibanjem z naslovi: Onesna-
žujemo tudi vesolje, Onesnaževanje morja, Oh, moje okolje.

Otroci so preko nadaljnjih improvizacij sami oblikovali krajše improvizirane pri-
zore, ki so jih zaigrali drugim skupinam, športnemu taboru, ki je istočasno bival v 
domu, in mimoidočim.

Iz odpadnega materiala so v Epicentru v Piranu izdelali »nunalce«, inštrument, 
ki so ga že včasih izdelovali otroci in nanj igrali. 

S plesnim ustvarjanjem, preko seznanjanja, ozaveščanja prostora (ožjim in širšim 
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okoljem, ki nas obdaja) so ponazorili živo naravo in naravo, ki je zaradi onesnaže-
vanja ogrožena. Sestavili so tudi ples v čast materi Zemlji, ki so ga zvečer in zjutraj 
zaplesali in se s tem zahvalili naravi za vse, kar nam nudi. 

Po skupinah so učenci izdelali skice za kostume iz odpadnih materialov (ob stra-
ni so nalepili primerke odpadnih materialov, ki so jih našli v okolici) ter nato ko-
stume za junake tudi izdelali. Nastali so kostumi planktona, zastrupljenega vesoljca, 
ogroženega neznanega morskega bitja.

V obliki razstave (plakati, slike, skice kostumov …), ki smo jo naredili v šolski 
avli ob zaključni prireditvi, so učenci skušali tudi deliti svoje znanje. Hkrati so si 
shranili plakate, ki jih bodo pokazali sošolcem in na ta način osveščali ostale o oko-
lijski problematiki.

REZULTATI, RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK

Učenci so sami zaznali problem, oblikovali raziskovalna vprašanja in z izdelki 
(plakati, kostumi, izdelavo inštrumentov, razstavo, improvizacijskimi prizori) preko 
delavnic in aktivnosti odgovorili na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja, vendar 
na nekoliko drugačen, kreativnejši način. Tabor smo v obliki razstave predstavili 
tudi na šoli. Pri posredovanju pridobljenega znanja in osveščanju sošolcev so na 
predstavitvi razstave pokazali, da je pridobljeno znanje možno posredovati vrstni-
kom naprej na zanimiv in privlačen način. Podali so predloge nadaljnjih dejavnosti, 
ki bi osveščale gledalce zaigranih prizorov in plesov. Predlagali so izvedbo predsta-
ve, povezane z okoljevarstveno problematiko, ki bi jo napisali in odigrali. Pri vsem 
pa so bili zelo aktivni, dejavnosti so se lotili z veliko vneme in ustvarjalnosti.

Pri gledaliških dejavnostih gre tudi za pomembno izkustveno učenje, saj učenci 
raziskujejo preko lastnih izkušenj. O pomenu izkustvenega učenja M. Garvas (2010) 
pravi, da je tako učenje način, kako se povežejo teorija in praksa, izkustveno spozna-
vanje resničnosti in konkretna akcija, in to ne glede na starost udeležencev. Bistveno 
in osrednjo vlogo ima osebna izkušnja, saj je za izkustveno učenje značilno, da se 
najbolje učimo, če nekaj naredimo sami.
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Nejc Grošelj
SPODBUJANJE RADOVEDNOSTI UČENCEV 
SKOZI SOBO POBEGA

RAZLOGI, PROBLEMI

Vsakemu izmed nas se je že pripetilo, da smo kot učenci ob monotoni frontalni 
razlagi učitelja v dolgočasju večkrat pogledovali proti uri in težko čakali, da se šolska 
ura čim prej konča. Glavna težava preobsežne uporabe te učne oblike dela je v tem, 
da se v preveliki meri osredotoča na aktivno delo učitelja in ne učencev v razredu. 
Zaradi neaktivnosti učenci postanejo zdolgočaseni, nezainteresirani in neosredo-
točeni na učno snov. Ena od možnih rešitev te težave se skriva v popestritvi pouka 
preko poučne sobe pobega. 

TEORETIČNO OZADJE

Soba pobega je timska igra, kjer igralci odkrivajo namige, rešujejo uganke in do-
segajo naloge v eni ali več sobah z namenom doseči določen cilj (največkrat pobe-
gniti iz sobe) v omejenem časovnem razponu. Soba pobega zahteva timsko delo, 
komunikacijo, tako kritično kot tudi kreativno mišljenje, sodelujoči pa morajo biti 
pozorni na vsako podrobnost v sobi (Nicholson, 2015).

IMPLEMENTACIJA

Pred implementacijo sobe pobega si je potrebno zastaviti vprašanje, katere učne 
cilje želimo pri učencih doseči. V 9. razredu so učenci pri matematiki končali z 
obravnavo linearne funkcije in linearnih enačb, v 7. razredu pa je bila želja, da ob 
koncu šolskega leta rešijo še nekaj nalog iz mednarodnega tekmovanja Bober, s či-
mer bi utrdili poznavanje nekaterih temeljnih računalniških konceptov. Ker zaradi 
radovednosti učencev ne želimo, da bi ti imeli občutek, da rešujejo naloge na klasi-
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čen način, je nujno potrebno vse uganke zapakirati v zanimivo zgodbo. Naslov ma-
tematične sobe pobega je bil poimenovan Let 329, kjer so se učenci postavili v vlogo 
tajnih agentov, vstopili na krov ugrabljenega letala (v učilnico), deaktivirali bombo 
terorista in varno pristali letalo do konca odmerjenega časa. Naslov računalniške 
sobe pobega je bil Bobrova escape room dogodivščina, kjer so bili učenci postavljeni 
v vlogo mladih bobrov raziskovalcev, ki morajo rešiti različne računalniške naloge 
in s tem priti do skritega zaklada ob koncu sobe pobega. Iz učnih ciljev in izbra-
ne zgodbe je potrebno sestaviti posamezne naloge v obliki ugank. Sestava ugank 
je pogojena tudi s pripomočki, ki so na razpolago. Obstajajo različne ključavnice, 
katerih ključi služijo kot rešitev določenih ugank. Za obe sobi pobega so bile izbrane 
izključno navadne in številčnne ključavnice (s 3-mestnimi in 4-mestnimi kodami), 
s katerimi je možno zakleniti kovčke, torbe ali nahrbtnike, v njih pa skriti nadaljnje 
uganke (Johnson, 2017). Da uganke niso takoj vidne in dosegljive, se jih da skri-
ti v učilnici ali pa jih prikriti z določenimi pripomočki, ki pri učencih spodbujajo 
radovednost. Pri tem je bilo uporabljeno UV pisalo, katerega pisava je vidna samo 
pod UV lučjo, rdeča folija, pod katero lahko prikažemo odtenek modrega besedila, 
ki sicer ni viden s prostim očesom, v mešanici besedila z rdečo pisavo in kodiranje 
besedila, kot je na primer QR koda, ki jo je možno prebrati le z mobilno napravo. Ta 
je lahko zaklenjena ali skrita nekje v sobi pobega. Ko so uganke sestavljene, je po-
trebno določiti njihov vrstni red, kje bodo skrite in jih povezati v ustrezno časovno 
sosledje, ki se ujema z izbrano zgodbo. Pred igro je priporočljivo, da sobo pobega 
testira še kak učitelj, ki poda povratno informacijo o primerni težavnosti ugank, 
njihovem logičnem sosledju, primerni časovni omejitvi nalog in eventualno poda 
še kakšno lastno idejo. 

Ker nihče od učencev pred tem še ni delal na tak način, jim je bil pred izvedbo 
predstavljen koncept sobe pobega. Za tem so se učenci sami razdelili v skupine po 
štiri. Z namenom, da bi bili vsi člani v skupini čim bolj aktivni, si je vsaka skupina 
morala razdeliti vloge misleca, iskalca, profesionalca in menedžerja (Mystery room 
NYC, 2015). Za enakovredno istočasno izvedbo sobe pobega v različnih razredih 
lahko nekdo izmed učencev ali dodatnih učiteljev prevzame vlogo sodnika. Z na-
menom dokumentacije je en učenec prevzel vlogo snemalca. Končno evalvacijo je 
naredil učenec, ki je igral vlogo novinarja.

Pred izvedbo sobe pobega je bil na vratih izbranih učilnic en teden izobešen pla-
kat z naslovom in časom izvedbe sobe pobega; na ta način smo spodbudili občutek 
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za radovednost in pogovor med učenci o prihajajoči uri. Učencem je bilo naročeno, 
naj si na ta dan oblečejo barvo majice, po kateri je poimenovana njihova skupina 
(črna, zelena in modra). S tem je učitelj želel spodbuditi pripadnost posameznih 
članov določeni ekipi. 

Čeprav so bile pri vseh učencih na dan izvedbe sobe pobega ocene pri predmetih 
že zaključene, so ti z veliko vnemo in radovednostjo pričakali uro matematike in 
računalništva. Eden od učencev sodnikov je ostalim učencem pred razredom pred-
stavil uvodno zgodbo in jih seznanil s tematiko sobe pobega. Nato je vsaka skupina 
istočasno s svojim sodnikom odšla v svoj razred in pričela z reševanjem ugank. Ne-
katere skupine so sodelovale bolje, druge slabše, kar se je odražalo tudi na hitrosti 
reševanja ugank. Pri reševanju nalog so morali učenci kritično razmišljati in si na 
novo postavljati vprašanja v primeru, da njihova rešitev posledično ni odklenila ene 
od ključavnic. V primeru večjih zastojev pri posamezni uganki je sodnik učencem 
pomagal z majhnimi namigi, ki so poskrbeli za nemoten potek reševanja nalog. Vsi 
učenci so upoštevali pravila igre, ki so prepovedovala uporabo lastnih mobilnih na-
prav, brskanja po kabinetu, omarah in predalih učiteljev v izbranem razredu. 

REZULTATI

Evalvacija ob koncu matematične sobe pobega je pokazala, da so učenci ob ta-
kem načinu dela v večji meri zelo uživali. Gledališka pedagogika jim je skozi igro 
vlog omogočila večjo aktivnost, radovednost, sodelovanje, raziskovanje in zabavo 
pri pouku. Preko gledališke pedagogike lahko ob takem načinu dela vzgojitelj pre-
pozna tudi določene probleme otrok. Hitro se opazi dinamika odnosov učencev v 
skupini in da nekateri učenci bolje delujejo kot posamezniki in slabše v skupini. Prav 
zaradi tega je v prihodnosti potrebno bolj pogosto spodbujati veščine sodelovanja 
in timskega dela pri vseh učencih. Izkazalo se je, da je za matematično sobo pobe-
ga prvotno planiranih 30 minut premalo, saj so bili nekateri učenci pod močnim 
časovnim pritiskom in dve izmed treh skupin pri tej časovni omejitvi nista prišli 
do konca igre. Zato bo naslednjič aktivnost podaljšana na 45 minut. Računalniška 
soba pobega je bila za vse učence zelo zanimiva in tudi časovno primerno dolga, saj 
je edina skupina uspela rešiti nalogo v okviru 45 minut. Kot učitelj se zavedam, da 
na vseh šolah organizacijsko ni možno razpršiti učence v več različnih razredov. V 
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tem primeru predlagam, da so vse skupine v istem razredu, pri tem pa se posamezni 
namigi in ključavnice obarvajo z ustrezno barvo, ki pripada določeni skupini. Za 
boljšo predstavo so na voljo slikovni utrinki iz obeh sob pobega in podrobni rezul-
tati obeh evalvacij na spletni strani (http://goo.gl/d4rtrK, 2018).

RAZPRAVA, ZAKLJUČKI 

V splošnem soba pobega od učitelja zahteva veliko več priprav in organizacije 
kot klasičen pouk in zato v praksi fizično ni izvedljiva vsak dan pri pouku. Skozi 
oči metod gledališke pedagogike pa prinaša številne že omenjene prednosti, hkrati 
pa učitelju omogoča odlično popestritev pouka, ki spodbuja večjo radovednost in 
aktivnost učencev. V naslednjem šolskem letu načrtujem razvoj večje ustvarjalnosti 
učencev na tem področju, saj želim da učenci v skupinah sami izdelajo sobo pobega 
za ostale sošolce, pri tem pa izdelajo leseno škatlo, kamor bodo lahko uganke zakle-
nili z izbrano ključavnico.
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Petra Vrh Vrezec, Al Vrezec, Jelka Rahne
OPERA ZA OTROKE – MED TABUJEM 
IN PRISTNIM DOJEMANJEM GLASBENO-
GLEDALIŠKIH SPOROČIL 

UVOD

Med učitelji in vzgojitelji je operna umetnost precej tabuizirana tema. Splošno 
sprejeto mnenje je, da se tega gledališča ne da na zanimiv način predstaviti otrokom, 
saj je za njih prezahtevno in dolgočasno. Vzrok za to pripisujemo pomanjkljivemu 
izobraževanju vzgojnega kadra v času šolanja, prvi stik s to gledališko zvrstjo pa je 
navadno negativen zaradi neustrezne pripravljenosti na operno predstavo, zaradi 
česar otroci operi ne morejo dobro slediti. Izbrana operna predstava kot prvi stik 
s to umetnostjo je lahko za starost otrok neprimerna ali celo slabo in nezanimivo 
izvedena, še posebej v pedagoškem smislu. V izogib tem težavam smo poskušali 
razviti predstavo, ki razbija tabuje na način, ki prikaže glasbeno gledališče v svoji 
prvinskih vsebinah (dobra glasbena zgodba, virtuoznost pevskega izraza, domiselna 
kostumografska in scenografska oprema ter režijsko-igralska dovršenost).

TEORETIČNO OZADJE

Povezava gledališča z glasbo sega že v antiko, vendar so prava operna dela pričela 
nastajati šele konec 16. stol. s Perijem. Večina opernih del, ki se danes največ izvaja 
po opernih hišah, je nastala konec 18. (Mozart), v 19. (Rossini, Donizetti, Bellini, 
Verdi, Wagner, Bizet, Čajkovski) in v začetku 20. stoletja (Puccini, Dvořak, Strauss), 
operna dela kot zvrst resne glasbe pa nastajajo še danes (Sivec, 1976, Batta in Neef, 
2000). Kljub temu pa je resna klasična glasba prejšnjih stoletij, operna zvrst pa še 
posebej, ob razmahu estradne in druge zabavne glasbe danes zapostavljena. Zlasti 
mladi radi poslušajo lahkotni zabavni žanr, precej težje pa jih je prepričati v drama-
turško poglobljeno glasbo prejšnjih obdobij in tudi sodobnega časa. 
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Tradicija izobraževanja mladih in odraslih o resni glasbi je že dolga. Znani so 
koncerti za mlade slavnega ameriškega dirigenta in skladatelja Leonarda Bernstei-
na, ki so nastajali med letoma 1958 in 1972. Operno glasbo so širokim množicam 
skušali približati mnogi slavni pevci s prepevanjem najslavnejših opernih spevov. 
Vrhunec je bil dosežen s fenomenom treh tenorjev (Pavarotti, Domingo, Carreras) 
in njihovim poskusom povezovanja operne glasbe s precej bolj popularnimi zabav-
nimi zvrstmi. Kljub temu pa se ob poslušanju znanih opernih arij in njihova popu-
larizacija s sodobnimi zvrstmi pop glasbe nekako oddaljuje od izvirnega namena in 
poslanstva operne glasbe. To je popolno gledališče, ki ima povsem lastno življenjsko 
moč, pri kateri moramo vedeti, kaj poslušamo in gledamo, če želimo izkusiti prava 
sporočila te zvrsti (Waugh, 2000). Ključnega pomena pa je prva izkušnja z opero, ob 
kateri morajo zlasti mladi dojeti, da opera ni ne dramska igra z glasbo in ne koncert 
z igro, ampak nekaj več. Če ta preskok ni dosežen že ob prvih stikih z operno ume-
tnostjo, to povzroči trajen odpor do te zvrsti, nemoč doživljanja njene življenjske 
moči in ustvarjanje tabujev, ki se kasneje celo prenašajo na nove generacije. 

Glasba je oblika komunikacije, ki vpliva na občutja, misli in delovanje, zato otroci 
potrebujejo glasbene izkušnje izvajanja, ustvarjanja in poslušanja (Campbell, 2004). 
Stik z glasbenimi prvinami je temelj za razumevanje glasbenih pojavov in pojmov 
(Holcar, 2000). Kako pomembno je doživljanje, poslušanje in razmišljanje ob glasbe-
nih primerih klasične glasbe, so spoznali tudi avtorji kurikuluma za vrtce in šolske-
ga učnega načrta (glasba). V ciljih je izpostavljeno, naj otroci ob glasbi poglabljajo 
zbranost in pozornost, doživetja ter razvijajo slušno zaznavo in zvočno senzibilnost, 
pri tem pa prepoznavajo čustva in kako jih z glasbo izražamo (Bahovec, 1999, Hol-
car, 2000). Poleg tega klasični glasbi pripisujejo terapevtske moči ter pozitiven vpliv 
na človekov kognitivni razvoj (Campbell, 2004, Habe, 2005). Delovala naj bi ugodno 
na naše avtonomno živčevje, usklajevala delovanje obeh možganskih polobel, spro-
ščala, spodbujala kreativnost itd. (Šober, 2017).

S približevanjem opere otrokom s predstavo Prvo srečanje z opero smo leta 2016 
začeli povsem spontano. Hčerka je želela leta 2016 opero predstaviti svojim sošol-
cem v vrtcu. Premišljevali smo, kako približati klasiko in še posebej operno gleda-
lišče najmlajšim, ki bi v klasičnih izvedbah na opernih odrih le težko sledili dogaja-
nju. Sledili so meseci priprave: izbira primernih arij, povezovalne vsebine, priprava 
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kostumov, rekvizitov, scene in režijske vaje. Navdušenje otrok in vzgojiteljic nad 
premiero Prvega srečanja z opero je bilo tako veliko, da smo se odločili lep prvi stik 
z opero omogočiti tudi drugim otrokom.

IMPLEMENTACIJA

Predstava je zamišljena kot povezava razlage z opernimi odlomki. Ti (arije, dueti) 
ob navdušujoči razlagi nimajo vloge kratkočasnih glasbenih vložkov, pač pa se pri 
otrocih vzpodbuja razumevanje in čim bolj pristno doživljanje glasbenega gledališča 
s kombiniranjem vidnih in slušnih čutov v njihovo čustveno povezanost. Povezoval-
ka, izkušena dolgoletna vzgojiteljica, navdušuje otroke nad opero. Z njimi klepeta o 
skladateljih, opernih junakih, opernih pevcih in znanih izkušnjah otrok z opero ter 
jih vodi skozi operne zgodbe ter čustvene izraze opernih junakov. Tako pripravlje-
ni brez težav poslušajo in čustveno dojemajo operne arije in duete iz znanih oper 
(Čarobna piščal, Figarova svatba, Hoffmanove pripovedke in Seviljski brivec), ki jih 
izvedeta operna pevca. Pogovor, poslušanje in spoznavanje je popestreno z rekviziti, 
kostumi in drugimi sredstvi, primernimi za motivacijo otrok. 

Vsebina
V predstavi otroci najprej spoznajo zgodbo Suzane in Figara iz Mozartove Figa-

rove svatbe, ki sta v službi pri grofu in grofici. Otroci spremljajo, kako Figaro meri 
sobo, njegova nevesta Suzana pa pomerja poročni klobuček. V tem prizoru otroci 
spoznajo, kako je isti prizor videti v dramskem gledališču (govorni prizor) in v oper-
nem gledališču (peti prizor) in na koncu primerjajo in ocenijo obe izvedbi. S tem 
prizorom skušamo otrokom predstaviti, kaj dejansko pomeni glasbeno gledališče 
v podajanju čustev. V naslednjem prizoru nastopita zaljubljena Papagena in Papa-
geno iz Mozartove Čarobne piščali. Otroci so pozorni na njuna čustva, preseneče-
nje, veselje, jezo in ljubezen. Tretji prizor je lutka Olympija iz Offenbachove opere 
Hoffmanove pripovedke s koloraturno sopransko arijo. Otroci aktivno sodelujejo in 
tudi sami poskušajo peti tako visoko kot lutka (pevska izkušnja), jo navijejo, ko se 
ustavi itd. Predzadnji prizor je iz Rossinijeve opere Seviljski brivec – znamenita arija 
Figara, v kateri Figaro poje tudi zelo hitro in otroci to poskusijo tudi sami, kar je 
ključno pri praktičnem dojemanju virtuoznosti opernega petja. Predstava se zaklju-
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či z duetom iz Seviljskega brivca, kjer Figaro na vse načine prepričuje mlado deklico 
Rozino, da bi se njeno srce vnelo za mladega grofa. Otroci tu spoznajo kolorature 
– hitre, kratke note, ki jih pevec hitro poje v višino in navzdol v nižino in s katerimi 
so skladatelji olepševali glasbo, dinamično igro, vse barve čustev – ljubezen, jezo, 
strah … Odlomki iz predstave so dostopni na https://www.youtube.com/watch?v=f-
-PSYxBeGHM&t=2s.

V predstavi spodbujamo otroke k aktivnemu sodelovanju – urjenju hitrega po-
navljanja besed (govorna vaja), preizkušanju zvočnih značilnosti glasu, ko poje-
jo različno visoko (glasbena vaja), v vsebinah prepoznavajo čustva in kako jih z 
glasbo lahko izrazimo, s čimer dojamejo smisel glasbenega gledališča. Otroci ob 
poslušanju glasbe doživljajo in spoznavajo občutke ter se umirijo (Bahovec, 1999, 
Holcar, 2011).

Predstavo smo izvajali pred različnimi starostnimi skupinami. V vrtcu smo jih 
predstavili 3–6 letnikom. Izvedli smo jo tudi v vseh razredih prve triade osnovne 
šole. Po predstavi so otroci z risbami opisali svoja doživetja predstave, s čimer smo 
zbrali podatke o tem, kakšen vtis so posamezni prizori naredili pri otrocih.

REZULTATI

Otroške likovne stvaritve po predstavi kažejo, da se preferenca do različnih prizorov 
s starostjo spreminja (graf 1). V vrtcih je otroke najbolj navdušila pravljična lutka Olym-
pia, pri kateri so lahko tudi aktivno sodelovali z navijanjem, petjem višin ipd. Na drugem 
mestu je bil duet Suzane in Figara, ki sta se pripravljala na poroko. Opazili pa smo, da 
za zadnjo skladbo, dodatek, ki ga otroci izberejo s seznama vseh poslušanih primerov, 
vrtčevi otroci praviloma izglasujejo Papagena in Papageno, pri katerih lahko štejejo pti-
čje mladičke in so pri tem tudi sami dejavni. Glasbeni okus, doživljanje, izražanje se 
pri otrocih spremenijo v šoli. Višji kot so razredi, raje imajo bolj kompleksne gledališke 
zaplete, kar je zagotovo duet Figara in Rozine. Zaradi interaktivnosti pojoča lutka pred-
stavlja za otroke res nekaj ekstremnega, zato je zanimanja zanjo med šolskimi otroki še 
vedno veliko, a ne toliko kot v vrtcu. Pri višjih razredih postane zanimiva tudi arija Fi-
gara – tu gre za manj medsebojne komunikacije in je zahtevnejše za sledenje. Izrazito pa 
upade s starostjo zanimanje za bolj enostavne zgodbe – Figara in Suzano ter Papageno 
in Papagena. Starejše otroke že bolj zanimajo kompleksni občutki, interakcije, igra ipd.
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 Graf 1: Odstotki priljubljenosti izvedenih točk med otroki po starostnih razredih glede 

na risbice, narisane po zaključku predstave.

Prve izkušnje pri izvedbah
Prve izvedbe predstave so bile v enem večjih ljubljanskih vrtcev (40 otrok v staro-

sti 4–5 let, 80 otrok v starosti 5–6 let in 20 otrok starih 3–6 let). Rezultati so presene-
tili vse. Otroci so aktivno sodelovali z vzgojiteljico v povezovalnem delu, arije pa so 
zbrano poslušali, lahko bi rekli celo s celim telesom. Motivacija na predstavi, dolgi 
40– 45 minut, se ni izkazala za težavo pri nobeni skupini otrok. Otroci so na koncu 
z navdušenjem sprejeli predlog za ponovitev najbolj všečne točke, ki so jo izbrali z 
glasovanjem. Vsaka predstava, pa naj bo v majhni ali veliki skupini, majhnem ali 
velikem prostoru, je prevzela tako otroke kot tudi odrasle poslušalce. 

Vtisi obiskovalcev-poslušalcev predstave
- 3–4-letniki so še nekaj dni po predstavi vsak dan prosili vzgojiteljice, da so jim 

poiskale na spletu posnetke arij, ki so jih spoznali, in jih navdušeno poslušali, 
najbolj duet Papagena in Papagene iz opere Čarobna piščal. 

- 4–5-letni otroci so po predstavi prišli k nastopajočim in skušali z njimi vzpostavi-
ti stik. Spontano so jih prijemali za roke, božali po kostumih, objemali ter dajali 
»petke«.

- 5–6-letni otroci so po predstavi pritekli na prizorišče dogajanja, pomerjali kostu-
me, preizkušali rekvizite in se pogovarjali z nastopajočimi.

- Med zapuščanjem prizorišča so se otroci preizkušali v petju arij, doživetja pa so 
izrazili v čudovitih likovnih delih. Vzgojiteljice so pripovedovale, da so otroci 
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preostanek dneva v vrtcu ponavljali prizore iz opere – navijali so lutko Olympijo, 
pomerjali klobuček kot Suzana … 

Odzivi odraslih poslušalcev
Spodaj navajamo le nekaj zanimivih vtisov vzgojiteljic ob poslušanju predstave:

»Ko sem dobila vabilo na Prvo srečanje z opero v vrtcu, sem se takoj spomnila na 
svojo slabo izkušnjo z opero v otroštvu in bila prepričana, da to ne bo zanimiva pred-
stava za otroke. Nad predstavo sem bila presenečena! Če bi nam v OŠ učiteljice ali 
usposobljeni kader v operi na tak način razložili operno zgodbo, bi bila verjetno redna 
obiskovalka predstav v operi.«

vzgojiteljica Špela 

»Ponujena vsebina predstave je bila nekaj novega v ponudbi prireditev za vrtce. 
Predstava je presegla moja pričakovanja. Bila sem navdušena, tako kot otroci, ki so 
eno šolsko uro aktivno sodelovali in zbrano poslušali operne arije.«

vzgojiteljica Bojana 

»Ko sem prebrala vabilo na predstavo Opera v vrtcu, sem bila zelo skeptična. Zdelo 
se mi je, da so otroci še premajhni, da bi poslušali takšno glasbeno zvrst. Pa sem kmalu 
ugotovila, da sem se zelo motila. Predstava je s svojo vsebino, kostumi, povezovalnim 
delom, rekviziti povsem prevzela otroke in odrasle. Otroci so bili po predstavi še dolgo 
pod vtisi doživetij. Opazila sem tudi, da jih je glasba zelo umirila.« 

vzgojiteljica Petra

»Operna predstava je primerna za predšolske otroke. Vsebina je zanimiva in otroci 
nimajo težav s koncentracijo, saj jih povezovalka motivira za nadaljnje dogajanje, ko 
z njimi komunicira o čustvih in vsebini arij. Uživali smo tako odrasli kot otroci. Hvala 
za popestritev dneva!«

     vzgojiteljica Fani
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RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

Izhodišče pred predstavo je bilo, da so imeli vzgojitelji in učitelji napačno mnenje 
o opernem gledališču predvsem zaradi slabih lastnih izkušenj ob poslušanju opere. 
Po predstavah so bili povsem drugačnega mnenja o opernem gledališču. 

Otroci se v ponujeni operni predstavi mimogrede nalezejo navdušenja nad oper-
no glasbo in jo spoznajo s povsem drugačne perspektive – prepojeno s številnimi 
čustvi in vrhunskimi glasbenimi mojstrovinami. Za prav vse starostne skupine je 
zanimiva posebna, ekstravagantna – pojoča lutka Olympija. Prepriča jih s svojo ne-
človečnostjo, brezizraznostjo, privlači pa jih tudi, da imajo oni nad njo svojo moč, 
saj spet poje, ko jo navijejo. Ugotovili smo tudi, da je mlajšim otrokom všeč bolj 
preprosta igra z ne preveliko paleto čustev – Figaro in Suzana ter Papagena in Pa-
pageno. Starejše poslušalce nagovorijo kompleksnejše izražanje čustev, zahtevnejša 
besedila in glasbeni elementi ter globlja vsebina. 

Da morajo biti vzgojitelji in otroci pred ogledom opernega gledališča dobro pri-
pravljeni, smo ugotavljali tudi sami, saj so bili otroci ob povezovanju vzgojiteljice in 
njeni razlagi motivirani kar celih 45 minut. Tako povezovalka z zanimivim pripove-
dovanjem zgodb in razlago kot tudi pevca z igro, rekviziti in kostumi smo uporabili 
dobre metode gledališke pedagogike, da smo spodbudili radovednost pri otrocih. 
Vrtci in šole, ki so predstavo že videli in jim opera ne predstavlja več tabuja, nas 
praviloma vabijo vsako leto znova, da predstavo pripravimo za mlajše generacije. 
Upamo, da bomo s tem prispevali vsaj delček k izobrazbi otrok, ki bodo na operno 
gledališče gledali z večjim navdušenjem in jo bolj odprto predajali mladim genera-
cijam. 



105

SEZNAM LITERATURE 

BAHOVEC, Eva D. s sod. (1999): Kurikulum za vrtce. Ljubljana: 26. seja strokovnega sveta 
RS za splošno izobraževanje. 

BATTA, Andras & NEEF, Sigrid (2000): Opera: Composers, Works, Performers. Köln: Köne-
mann.

CAMPBELL, Don G. (2004): Mozart za otroke: prebujanje otrokove ustvarjalnosti in mišlje-
nja s pomočjo glasbe. Ljubljana: Tangram.

HABE, Katarina (2005): Vpliv glasbe na kognitivno funkcioniranje. Doktorsko delo. Ljublja-
na: Filozofska fakulteta.

HOLCAR, Ada s sod. (2011): Program osnova šola. Glasbena vzgoja. Učni načrt. Ljubljana: 
Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

SIVEC, Jože (1976): Opera skozi stoletja. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
ŠOBER, Anamarija (2017): Povezava poslušanja klasične glasbe in učnega uspeha. Di-

plomsko delo. Koper: Pedagoška fakulteta.
WAUGH, A. (2000): Opera: Vodnik za poslušanje in spoznavanje. Ljubljana: Mladinska 

knjiga.



106

Petra Župevc
GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA PRI POUKU 
NARAVOSLOVJA

Kako uvajati gledališko pedagogiko v pouk naravoslovja
Gledališka pedagogika je sodobna metoda poučevanja, ki otrokom omogoča, da 

preko igre pridobivajo nova znanja na način, ki jim je blizu. Učitelji smo sicer zave-
zani k ciljem, ki jih z učnim načrtom predpiše MZŠŠ, vendar imamo pri načrtovanju 
in organizaciji dela proste roke in se lahko osredotočamo na pot, ki vodi do cilja. 
Včasih se nam zdi, da je važen le cilj, ki ga dosežemo, in pozabimo, da je šolsko leto 
dolgo, snov obsežna, velikokrat abstraktna. Prav zato je gledališka pedagogika do-
brodošla, saj spremeni rutino, otrokom pa daje možnost za kreativnost in uživanje v 
šolskih dejavnostih (DICE, 2010).

Raziskave potrjujejo pomembno vlogo umetnosti za razvoj možganov. Ples, glas-
ba, drama, risanje in slikanje imajo poleg razvijanja kreativnosti pomemben poziti-
ven učinek na učenje in različne kognitivne procese, kot so izboljšanje pozornosti in 
spomina ter prostorskih predstav.

Poučevanje s pomočjo umetnosti prispeva tudi k večji motivaciji učencev za učenje. 

Izbor teme in priprava
Pri poučevanju naravoslovja v 4. razredu smo izbrali temo, pri kateri je mogoče 

uporabiti prvine gledališke pedagogike. Zaradi abstraktnosti teme smo se pred tem 
odločili za ogled animiranega filma Nekoč je bilo … življenje – srce in pljuča. Po 
ogledu filma smo se pogovorili o vlogi kisika za naše telo in povzeli dejstva, ki smo 
jih zapisali na tablo. Nato smo pripravili rekvizite in razdelili vloge: na tla smo z izo-
lirnima trakovoma rdeče (arterije) in modre (vene) barve narisali preprost krvožilni 
sistem, ki se prične v nosu/ustih, nadaljuje v sapniku, nato v pljučih (levo in desno 
pljučno krilo, pljučni mehurčki) do celic različnih organov, kjer pride do izmenjave 
kisika in ogljikovega dioksida. Od tam CO2 potuje nazaj po venah in skozi nos ali 
usta na prosto.

Pred ogledom smo pripravili: tri plastične krogle, ki ponazarjajo ogljikov dio-
ksid, tri steklene obtežilnike za papir (kisik), kartone A5 z vrvico okoli vratu, na 
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katerih je bila napisana vloga posameznega učenca.
Vloge so: TRIJE PLJUČNI MEHURČKI, TRI CELICE, LEVO PLJUČNO KRI-

LO, DESNO PLJUČNO KRILO, PRINAŠALCI KISIKA.
Učenci, ki imajo vlogo CELIC, sedijo na stolu, v rokah pa držijo plastično kroglo, 

ki ponazarja CO2; do vsake celice vodita dve poti – rdeča, ki ponazarja arterije, in 
modra, ki ponazarja vene.

Kot receptorja v hotelu za mizo sedita LEVO in DESNO PLJUČNO KRILO, za 
njima, kot slugi z metuljčkom, stojita PLJUČNA MEHURČKA, ki v rokah držita 
seznam in pisalo. Učenci, ki imajo vlogo PRINAŠALCA KISIKA, držijo v rokah 
steklene obtežilnike za papir (kisik), čakajo pred vrati učilnice. Ostali učenci so opa-
zovalci.

IZVEDBA

Že pred igro smo se pogovorili o posameznih vlogah in o njihovem medseboj-
nem delovanju in komunikaciji. Učenci so podajali svoje predloge.

Strinjali smo se, da se dihanje prične z vdihom, zato so učenci, ki so imeli vlogo 
opazovalcev, sočasno vdihnili in s tem pričeli z igro …

PRVI PRINAŠALEC KISIKA (se ustavi pri mizi, kjer sedita levo in desno pljučno 
krilo): Pozdravljeno, Levo pljučno krilo, prinašam svež kisik. Kam ga dostavim?
LEVO PLJUČNO KRILO: Pozdravljen, (si ogleda kroglo) mmm, zelo je čist! 
Pljučni mehurček!!?
PLJUČNI MEHURČEK: Prosim?
LEVO PLJUČNO KRILO: Poglej prosim, katera celica potrebuje svež kisik.
PLJUČNI MEHURČEK (pogleda na seznam): … samo malo, aha, javili so mi, da 
ga potrebuje celica v jetrih. Kar za mano.
PRVI PRINAŠALEC KISIKA (se postavi na rdečo črto): Grem po tej poti? Kam pa?
PLJUČNI MEHURČEK: Kar naprej po rdeči cesti, ne morete zgrešiti – piše vam 
ARTERIJA, in v križišču zavijte levo, tam vas čaka jetrna celica. Lep pozdrav!
PRVI PRINAŠALEC KISIKA (se napoti po učilnici do celice): Pozdravljena celica. 
Javili so mi, da potrebujete svež kisik.
JETRNA CELICA: Pozdravljeni, res je, vsega sem že porabila … Poglejte, tukaj 
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imam ogljikov dioksid, prosim, če ga dostavite do pljuč, tam bodo že vedeli, kam 
z njim. Lepo pozdravljeni. Aja, vrnite se po modri cesti, ne morete zgrešiti, piše 
VENA. Na svidenje!
PRVI PRINAŠALEC KISIKA: Lep pozdrav! 

Prvi prinašalec kisika se vrne do pljuč, kjer ga napotijo na prosto. Igro ponovita 
še drugi in tretji prinašalec kisika, ki se ustavita pri desnem pljučnem krilu in dosta-
vita kisik še drugima dvema celicama. Vloge zamenjamo. 

EVALVACIJA IN REZULTATI

Učenci na ta način hitreje usvajajo snov, saj je tovrstno učenje v primerjavi s 
tradicionalnimi metodami učinkovitejše in trajnejše, kar se kaže tudi pri rezultatih. 
Tak način poučevanja izvajamo tri leta (2015/16, 2016/17 in 2017/18) in ob tem 
spremljamo rezultate. Pri preverjanjih in ocenjevanjih znanja se kaže visok odstotek 
znanja prav pri vprašanjih, vezanih na dihalne poti in izmenjevanje plinov (O2 in 
CO2), kar kažejo meritve v 4. razredu OŠ Griže (N17; 2015/16, rezultat vprašanj, 
vezanih na vprašanje o dihalnih poteh je bil 75 %), (N18 po; 2016/17, rezultat vpra-
šanj, vezanih na dihalne poti je bil 78 %), (N18; 2017/18, rezultat vprašanj, vezanih 
na dihalne poti je bil 81 %). Za primerjavo smo vzeli povprečen rezultat pisnega 
preverjanja in ocenjevanja znanja pri naravoslovju v 4. razredu, ki je bil v šol. letu 
2015/16, 73 %; v šol. l. 2016/17, 70 % in v šol. l. 2017/18, 74 %). 

Učenje učenja je zmožnost vztrajanja in prizadevanja pri učenju. Posamezniki 
bi morali biti sposobni organizirati svoje lastno učenje, vključeno skozi efektivno 
upravljanje časa in informacij tako individualno kot v skupinah. Učenje učenja na-
pelje učence, da gradijo na prejšnjih življenjskih izkušnjah ter izkušnjah pri učenju 
tako, da dodajajo znanja in spretnosti v različnih kontekstih – doma, v izobraževa-
nju in v vzgoji. Motivacija in samozavest sta ključni za posameznikovo kompetenco 
(DICE, 2010).

Raziskave kažejo, da so učenci, ki redno sodelujejo pri izobraževalnih gledali-
ških in dramskih dejavnostih, v primerjavi z vrstniki samozavestnejši pri branju in 
razumevanju nalog, samozavestnejši so v komunikaciji, bolje so ocenjeni, v šolskih 
dejavnostih bolj uživajo, se bolje spopadajo s stresom, so bolj empatični, lažje spre-
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menijo svoje stališče, so bolj inovativni in podjetniški, pokažejo več predanosti svoji 
prihodnosti in imajo več načrtov, preživijo več časa v šoli, več berejo, opravljajo go-
spodinjska dela, se več igrajo, več govorijo, imajo boljši smisel za humor in se doma 
bolje počutijo.

ZAKLJUČEK

Od začetkov svoje kariere pred enaindvajsetimi leti stremim k temu, da je moj 
pouk zabaven. Čeprav je »pouk resna stvar« ter »šola ni šala«, pri načrtovanju in 
delu zasledujem cilje, predpisane z učnim načrtom, učenci prav tako dosegajo stan-
darde, ki jih ta določa. Pa vendarle je moje vodilo, da je pristen in dober stik z učenci 
temelj dobrega sodelovanja. Ker first connect, than correct v praksi res deluje. Gleda-
liška pedagogika pri pouku je lahko orodje za raziskovanje, obravnavo nove snovi 
ali utrjevanje le-te. 

Način dela otrokom omogoča, da prekinejo rutino in jim poleg aktivnih misel-
nih procesov omogoča tudi gibanje, ki jim ga vedno primanjkuje. Omogoča jim, da 
sami sebe bolje spoznajo, da se v to raziskovanje podajo tudi tisti, ki se po navadi 
neradi izpostavljajo. V posebno zadovoljstvo mi je, da na ta način otrokom omogo-
čam boljše priložnosti za učenje.

SEZNAM LITERATURE

DICE consortium (2010): pridobljeno s www.dramanetwork.eu.
Nekoč je bilo … življenje/srce in pljuča, DVD (2007), Regesa AG.
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Petra Tot
MARIONETA IN PREDŠOLSKI OTROK 

RAZLOGI, PROBLEMI

Rajović (2015) pravi, da je v vrtcu potrebno ustvariti okolje, v katerem se na pr-
vem mestu spodbuja razvoj otrokove motivacije, pozitivno naravnanost do izobra-
ževanja in znanja na splošno.

Menim, da moramo biti za svoje delo motivirani tudi vzgojitelji, saj skrbimo za 
celosten razvoj otroka. Naše delo temelji na ljubezni in veselju do dela z otroki. 

Dejavnosti, ki jih pripravljam za otroke, so raznolike in razvijajo otrokove poten-
ciale. Izbiram različne dejavnosti z različno zahtevnostjo in vsebino. Vedno imam v 
mislih, da bodo otroci med igro dejavni in da bodo dobili čim več izkušenj, iz kate-
rih se bodo česa naučili. Tudi Batistič Zorec (2003) pravi, da morajo biti dejavnosti 
pripravljene tako, da otroku predstavljajo izziv, ki ga sam ne more rešiti, lahko pa ga 
reši z mentalno razvitejšim partnerjem (otrok ali vzgojitelj). Ta otroku pomaga, da 
obvlada tisto, česar sam ne bi zmogel (Batistič Zorec, 2003, str. 79).

Za izziv sem tokrat izbrala marioneto, ki je v SSKJ opisana kot lutka, ki se premi-
ka z nitmi, viseča lutka. Marioneto sem izdelala in jo prinesla v oddelek. Zanimalo 
me je, kam lahko seže otroška ustvarjalnost in domišljija z igračo (lutko), ki je bila 
za otroka do sedaj nepoznana. Spraševala sem se, ali bo marioneta za pet in šest let 
stare otroke zanimiva, ali jo bodo otroci v vrtcu sposobni voditi, jo oživiti oziroma 
animirati, hkrati razmišljati in ji posredovati govor. S tem bi preko gledaliških de-
javnosti spodbujali otrokov celosten razvoj (gibalni, telesni, kognitivni, čustveni in 
socialni), ustvarjalnost in domišljijo.

V procesu, ki so ga vodili otroci, so se z marionetami zelo radi igrali. Z mojo 
pomočjo so izdelali marionete, skupaj smo zaigrali tudi dramsko igro. Skozi celoten 
proces so nas vodili ustvarjalnost, timsko delo in medsebojno sodelovanje. 
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TEORETIČNO OZADJE

Lutka lahko postane otrokova najboljša prijateljica in zaveznica. Zagotovo se sre-
ča z njo tudi v vrtcu. Zato je pomembno, da vzgojitelj v vseh starostnih obdobjih 
spodbuja igro z lutkovnimi elementi. V priročniku Preproste lutke je zapisano: »Lut-
ka močno vpliva na otroka na vseh področjih in je izjemen pripomoček v vzgojno-
-izobraževalnem procesu. Z njeno pomočjo lahko spodbujamo gibalne sposobnosti, 
govor, komunikacijo z okoljem, predvsem pa domišljijo in ustvarjalnost, ki sta zelo 
pomembni za otrokov nadaljnji razvoj« (Zorc, 2010, str. 3). Lutka je torej dobro 
motivacijsko sredstvo, ki otroka spodbuja k akciji, lahko pa je tudi njegov družab-
nik v osamljenih trenutkih. Tudi Koroščeva in Majaron pišeta, da je lutka sredstvo 
ustvarjalnega izražanja, hkrati pa spodbuja otrokovo domišljijo. Z njo si lahko otrok 
pomaga pri učenju ter tako doseže učinkovito pomnjenje na vseh učnih področjih 
(Korošec, Majaron, 2002, str. 31).

Marionete so tehnično najbolj zahtevne lutke in realno najbolj podobne živim 
bitjem. Marioneta ima možnost, da poleg hoje lahko tudi leti, pleše, skače … Pri 
izdelovanju marionete smo upoštevali težo materiala, občutek za logiko sklepnega 
premikanja in občutek za razmerje. Marioneta je posebna tudi pri vodenju, saj lutke 
ne držimo neposredno v rokah, ampak jo usmerjamo preko vodila (križa ali različ-
no dolgih niti). Bistvo marionet je, da se posamezni deli obešajo drug na drugega; 
na žici oziroma niti visi glava, s katere visi trup, s strani sta obešeni roki, od spodaj 
pa nogi. Ko govorimo o marioneti za otroke, je ta prilagojena otrokovim tehničnim 
in animacijskim sposobnostim. Izdelamo jo lahko iz preprostih materialov, vendar 
mora biti izdelana tako, da je stabilna. To navaja v svoji knjigi tudi Golubova: »Lutka 
mora biti stabilna in umirjena. Lutkar mora biti spreten, da jo oživi, zato se z njimi 
igrajo le otroci s tretje triade osnovne šole« (Golub, 2013, str. 11). Sama menim, da 
bo marioneta otoke tako prevzela, da jo bomo lahko tako prilagodili, da bodo z njo 
manipulirali starejši vrtčevski otroci, ki imajo radi gledališko igro in veliko željo po 
nastopanju.



112

IMPLEMENTACIJA

V oddelek sem prišla z marioneto na nitki. Otroke je lutka takoj prevzela. Morda 
zaradi tega, ker sem to vrsto lutke prvič uporabljala. Marioneta Meri, kot sem jo 
poimenovala, se je z otroki poigrala socialno igro Dobro jutro. Z njo sem mani-
pulirala tako, da je šla v krogu do vsakega otroka, ga z roko pobožala po obrazu in 
ga pozdravila. Otroci so bili navdušeni nad močjo lutke, ob božanju so se počutili 
prijetno. Otrokom sem povedala, da bo nekaj časa z nami, da komaj čaka, da se bo z 
njimi igrala. Otroci so bili veseli, nekateri so veselje izrazili s ploskanjem. Meri sem 
dala na mizo (poleg drugih marionet), med jezikovni in likovni kotiček. Jezikovni 
kotiček je otrokom omogočal ogled različnih knjig, likovni pa uporabo različnih 
materialov za morebitno izdelovanje lutk.

Z marionetami so se otroci radi igrali. Pokazala sem jim, kako držimo marione-
to z obema rokama. Otroci so poprijeli za obe vrvici in preizkusili delovanje lutke. 
Nekatere otroke (predvsem dečke) je zanimalo zgolj delovanje oziroma premikanje 
marionete, medtem ko so deklice takoj pričele z njo tudi komunicirati. V kotičku so 
se dlje časa zadržali otroci, ki imajo bolje razvit govor (močnejši, raznolik besedni 
zaklad) in veliko željo po nastopanju. 

Marionete so že prvi dan veliko govorile, sedele na stolu, plezale in se skrivale za 
regalom kotička, letele po zraku in se spustile nazaj k mizi. Otroci so se o vlogah ma-
rionet sproti dogovarjali. Igra je otrokom omogočala, da so ustvarjalni, inovativni in 
da se izražajo na svoj lasten način. V igro sem se vključila po potrebi (pri verbalnem 
usmerjanju, ko se otrok v igri ni več našel) in ob demonstraciji različnih načinov 
iger (kako lahko marioneta skoči, kako uporabljamo nitke, da lahko marioneta po-
boža, objame, pozdravi z eno roko, odkimava …). Zanimiva je bila deklica, ki se je z 
marioneto hotela hitro skriti (pri igri skrivalnic). Prijela je kar obe vrvici z eno roko. 
Predlagala sem ji, da bo morda marioneta lažje tekla, če bi posebej premikala roke 
in noge. Deklica je v nadaljevanju vedno uporabljala obe roki.

Nekaj prizorov sem posnela in posnetke uporabila za evalvacijo dejavnosti. Po-
snetek sem otrokom predvajala, v nadaljevanju smo ga skupaj komentirali. Otroci 
so povedali, kaj jim je bilo všeč, kaj so se novega naučili, kaj jim je bilo še posebej za-
nimivo, kje so imeli težave ipd. S tem sem dobila informacije od sodelujočih in sem 
jim v prihodnje znala pomagati ter jih usmerjati. Otroke je posnetek spomnil na 
dejavnost, ki so jo izvajali. Med predvajanjem posnetka so med sabo komunicirali in 
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komentirali dogajanje. Lahko sem jim pokazala in povedala, kje bi gibanje oziroma 
koordinacijo lahko izboljšali. Otroci so povedano upoštevali. 

Med samim procesom se je kar hitro pojavilo tudi vprašanje, ali si bodo lahko 
tudi sami izdelali marionete. Otroke sem vprašala, kaj potrebujemo za izdelavo lut-
ke. Poiskali smo material in začeli z ustvarjanjem lastnih marionet. Pri ustvarjanju 
marionete smo uporabili preproste materiale in marioneto izdelali v enostavni obli-
ki (le glavo in trup) z enojno nitko ali eno palico za usmerjanje.

Otrokom sem pri procesu izdelovanja nudila pomoč, saj gre za (predšolske otro-
ke) zahtevnejšo lutko. Pomoč sem nudila s privezovanjem vrvic, lepljenjem blaga, 
pri izbiri materiala ipd. Otroci so izdelali marionete s človeškim in živalskim moti-
vom. Med procesom ustvarjanja lutk in igre z marionetami je deklica predlagala, da 
s svojimi marionetami zaigrajo predstavo. 

REZULTATI

Otroci so s pomočjo praktičnega dela spoznavali osnove gledaliških izraznih 
sredstev, igralsko veščino ter širili svoje znanje o lutkovnem gledališču. Prav tako so 
sproščeno preizkušali in spoznavali lutke ter ostale rekvizite, ki so jih potrebovali. 
Skozi celoten proces so razvijali gledališko domišljijo in iznajdljivost.

Med samim procesom smo:
- se seznanili z marioneto, njeno sestavo in njenim gibanjem;
- po svoji domišljiji izdelali marioneto in krepili prijateljske vezi;
- vodili svojo marioneto, preko nje komunicirali, jo animirali ter se vanjo vživeli;
- razvijali fino motoriko;
- spodbujali spontano besedno izražanje otrok;
- otrokom dali možnost kreativnega izražanja;
- spodbujali domišljijo in ustvarjalnost;
- razvijali sposobnosti izražanja skozi gib in jezik hkrati;
- pridobivali sposobnosti za reševanje konfliktov;
- delo ovrednotili (s pomočjo posnetka ali brez).
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RAZPRAVA, ZAKLJUČKI

Otroku moramo ponuditi takšne dejavnosti, ki gradijo na njegovih zmožnostih 
in ga vodijo k pridobivanju novih doživetij ter spoznanj, in sicer tako, da je otrok 
čim bolj dejavno udeležen v učenju ter je močno čustveno in socialno angažiran 
(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19).

Marioneta je otroku omogočala, da dela več stvari hkrati. Naenkrat lahko upora-
blja obe roki, pozoren mora biti na gibanje marionete in ji hkrati posredovati govor. 
Pri tem ima otrok možnost razvijanja različnih sposobnosti, spretnosti in znanj. 

Kljub zahtevni lutkovni tehniki so bili otroci v procesu notranje motivirani in ves 
čas aktivni. Radi so se pogledali na posnetkih, prepoznali sebe in druge, komentira-
li, se zabavali in podoživljali dogodke. Posnetek je otrokom omogočal nadgradnjo 
pri celostnem razvoju, vzgojitelju pa za analiziranje dogodkov (kako so otroci sode-
lovali med seboj, kako so komunicirali, kje so se pojavile težave, kako so jih otroci 
reševali) in nadaljnje delo v skupini.
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Simona Šoštar
VES SVET JE ODER – TUDI UČILNICA

UVOD

Kar pomnim, me je gledališče privlačilo in fasciniralo. Prvi spomini mi sežejo v 
vrtec, ko smo si ogledali šolsko predstavo z naslovom Cesarjeva nova oblačila. Že 
takrat sem vedela, da bom tudi jaz nastopala na odru. In res sem. To so moji najlepši 
spomini na osnovno šolo – nastopanje v šolskih igrah, predstavah, recitalih. Z gle-
dališčem sem ostala povezana do današnjih dni – kot amaterska igralka in režiserka 
lokalnih predstav. Predvsem skušam čim več gledališča vključiti v svoje vsakdanje 
delo kot slovenistka in šolska knjižničarka, kjer mi izkušnje z odra pridejo še kako 
prav. Sicer pa: ali ni učilnica gledališče, kateder oder in učitelj »samo« igralec?

Učenci/otroci tudi dandanes zelo radi nastopajo in se predstavijo na odru pred 
svojimi sovrstniki in starši. A v zadnjem času opažam, da se pojavlja veliko ovir pri 
uresničevanju in usklajevanju želja učencev, mojih načrtov in pričakovanj okolice. 

PREDSTAVITEV (MOJEGA) DELA V ŠOLI

Že dvajset let poučujem na manjši podeželski šoli. Pouk slovenščine (poleg razre-
dnih učiteljev) izvajava dve predmetni učiteljici. Poleg poučevanja slovenščine od 6. 
do 9. razreda vodim še šolsko knjižnico, včasih izvajam izbirni predmet Gledališki 
klub, kot interesne dejavnosti recitatorski, novinarski in dramski krožek, kadar so 
leta »siromašna« z učenci, še oddelek podaljšanega bivanja. Lahko bi rekla, da mi 
moje strokovno delo nudi obilo raznovrstnega dela z učenci in da mi moja izven-
šolska znanja in hobiji pridejo pri delu še kako prav. Eno izmed takih področij je 
zagotovo tudi gledališče. 
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V KATERA PODROČJA SVOJEGA DELA LAHKO VKLJUČIM 
GLEDALIŠČE?

Pouk slovenskega jezika (6.–9. razred) / Tekmovanja iz znanja slovenščine: 
Cankarjevo tekmovanje in Slovenščina ima dolg jezik – književnost na filmu
Po učnem načrtu za slovenščino, ki je v osnovi razdeljen na pouk slovnice in 

književnosti, je del književnosti namenjen tudi spoznavanju dramatike (seveda pri-
merno starosti). Učitelju je prepuščena odločitev, ali bo o izbrani snovi teoretiziral 
ali pa bo izbrano dramsko besedilo uprizoril z učenci na odru. Po mojih dosedanjih 
izkušnjah so si učenci veliko bolj zapomnili – tako vsebino gledališkega dela, avtorja 
kot tudi literarno-teoretske gledališke pojme –, če smo dramsko besedilo uprizorili 
na odru.

V vseh letih poučevanja skušam pri različnih generacijah otrok in iz lastnega 
interesa postaviti na oder različna besedila. Pa vendar so določena besedila »železni 
repertoar« naših druženj na odru. Tako smo največkrat uprizorili Linhartovo Župa-
novo Micko in dramatizirali Prešernovega Povodnega moža. 

Ker izvajam še dodatni pouk slovenščine, kjer učence pripravljam na Cankarjevo 
tekmovanje, kjer je bila pred leti glavna tema ravno dramatika, smo takrat na oder 
postavili Suhodolčanovo Narobe stvari v mestu Petpedi. Na ta način sem skušala v 
tekmovalne vrste pritegniti čim več učencev, ki bi preko igre, dramatizacije … do-
dobra spoznali delo (in avtorja) in na ta način še lažje, predvsem pa bolj uspešno 
sodelovali na tekmovanju. 

Včasih pride generacija otrok, ki so nadarjeni in radi nastopajo na odru ter so 
obenem res zainteresirani za delo. Z njimi lahko ustvarimo še več takrat njihovo 
znanje razširimo in poglobimo še na področju filmskega ustvarjanja. Slavistično 
društvo vsako leto razpiše tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik – književnost na 
filmu, kjer lahko mladi ustvarjalci predstavijo svoje filmske stvaritve. Tudi naši učen-
ci so že sodelovali in bili celo nagrajeni (npr. film Na drugi strani in Stara jablana). 

Prednosti: šele s tovrstnim načinom dela učenci začnejo dejansko razmišljati 
o dramskem dogajanju, raziskujejo in iščejo podatke: kdo so glavne osebe, zakaj 
so »pomembnejše« od stranskih, kdaj se dogajanje odvija (v katerem zgodovin-
skem obdobju, kako so takrat živeli ljudje) itd. Ko se poskušajo vživeti v osebe, 
se jim razvija empatija, izostrijo čute in čustva. Obenem morajo uporabiti tudi 
svojo domišljijo. Pri sceni, kostumih in rekvizitih pa pridejo na dan tudi nji-



117

hova spretnost, iznajdljivost, ustvarjalnost. Tovrstne izkušnje pomagajo mno-
gim učencem pri premagovanju treme, dvigne se jim samozavest, izboljša se jim 
zborna izreka. 

Težave: 
- število ur, ki je po učnem načrtu namenjeno za določeno snov (avtorja, delo), 

običajno ne zadostuje, če želimo delo uprizoriti na odru ali ga celo posneti; zave-
dati se moramo, da bomo morali prilagoditi učni načrt in poloviti ure iz drugih 
poglavij oz. bomo morali »žrtvovati« tudi svoj prosti čas;  

- premalo vlog – preveč zainteresiranih učencev;
- zainteresiranost učencev: sprva so običajno vsi navdušeni in bi vsi sodelovali – ko 

pa je treba nalogo izvesti, navdušenje popusti, delajo samo nekateri, tudi kvaliteta 
izdelkov je zelo različna (odgovornost);

- tehnična podpora – pomoč sodelavcev, ki niso vedno pripravljeni »žrtvovati« 
svojega časa;

- kvalitetni tehnični pripomočki (npr. kamera);
- potrebno je dobro načrtovati delo – zlasti če nameravamo sodelovati na tekmo-

vanju (roki za oddajo izdelkov). 

Gledališki klub (izbirni predmet)
Kot učiteljica slovenskega jezika vodim izbirni predmet Gledališki klub (GK). 

Učni načrt za GK predvideva, da učence seznanimo predvsem z literarno-teoretski-
mi pojmi s področja gledališča (npr. zgodovinski razvoj, vrste gledališč, sestavni deli 
gledališča itd.). Priporoča pa tudi, da z učenci pripravimo gledališko predstavo – ni 
pa nujno! Tu ponovno pride do izraza avtonomnost učitelja, ki se lahko odloči glede 
na lastne želje ter zainteresiranost in sposobnosti učencev. Seveda ne smemo zane-
mariti podatka, da je to obvezni izbirni predmet, kjer je učenec ob koncu šolskega 
leta tudi ocenjen (kriteriji!). Po mojih izkušnjah je to glavni zaviralni element, da se 
več učencev ne prijavi k temu izbirnemu predmetu.

Pred leti sem imela pri GK zelo zainteresirane in visoko motivirane ter nadarjene 
in sposobne učence, s katerimi smo obravnavali besedilo Sinjebradca. Najprej sem 
jim predstavila motiv Sinjebradca, nato smo si ogledali eno izmed dramatizacij tega 
dela na odru (ga predebatirali, analizirali …), nakar sem jim razdelila še dramsko 
besedilo. Ni jim bilo všeč. Izzvala sem jih, da naj ohranijo motiv, a ga modernizirajo, 
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posodobijo in napišejo povsem novo besedilo. Nastale so Tajnice pri Sinjebradcu; z 
dramsko uprizoritvijo smo sodelovali na Srečanju mladinskih gledaliških skupin in 
se uvrstili celo na regijsko tekmovanje. 

Težave: 
- pričakovanja učencev – mislijo, da bodo samo nastopali, potem pa naletijo na 

teorijo;
- ocenjevanje znanja (kriteriji) – učenci pričakujejo samo lepe ocene;
- prisotnost na urah – ne razumejo, da je to predmet (pouk!), ne pa krožek;
- doraslost učencev, njihove sposobnosti, zmožnosti, omejitve (strah, trema, starost …).

Dramski krožek (interesna dejavnost)
Vsako leto na šoli razpišemo dve skupini dramskega krožka – za nižjo in višjo 

stopnjo. Kolegica pokriva nižjo stopnjo oz. prvo triado, jaz pa 2. in 3. triado (6. 
do 9. razred). Letno je temu krožku namenjenih 35 šolskih ur. Običajno se prijavi 
na krožek veliko učencev – veliko več, kot pa je na voljo vlog. Izbira nastopajočih, 
usklajevanje med željami in sposobnosti zna biti zelo naporna in nehvaležna naloga. 
Še vedno pa mi je najtežje izbrati ustrezno besedilo – ki bo aktualno, zanimivo tako 
učencem kot tudi meni in nam bo predstavljalo izziv.

Preden se lotimo dramatizacije besedila, vedno izvajamo skupinske vaje: izvaja-
mo socialne igre, besedne vaje, improvizacijo … da se učenci med seboj čim bolj po-
vežejo in spoznajo. Spoznajo ne samo lastnosti in sposobnosti drug drugega, ampak 
tudi svoje osebne lastnosti. Na ta način je kasnejše delo veliko lažje. Učenci mi po-
magajo pri izboru vlog – način igranja lažje prilagodimo določeni vlogi – predvsem 
pa se med seboj povežejo, si pomagajo in spodbujajo drug drugega. 

Težave:
- veliko število zainteresiranih učencev, razmerje med dečki in deklicami, starostni 

razpon med sodelujočimi (izkušnje, znanje, sposobnosti);
- izbor igralcev: pričakovanja in želje otrok ter njihove dejanske sposobnosti;
- izbor primernega besedila (še vedno je malo primernih besedil, čeprav se mi zdi, 

da se stanje malo izboljšuje – Petka, (S)Petka, ŠePetka!);
- mentor je običajno »deklica za vse« – sodelovanje in pomoč sodelavcev (glasbe-

nik, likovnik, hišnik …);
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- naklonjenost in podpora vodstva (finance, tehnični pripomočki, material, tehno-
logija …);

- termini vaj (časovno usklajevanje zaradi izvenšolskih dejavnosti, izbirnih pred-
metov itd.) in razpoložljivost odra (usklajevanje z drugimi skupinami, ki koristi-
jo oder).

Recitatorski krožek (šolske in krajevne proslave in prireditve)
Kot slovenistka na manjši podeželski šoli sem seveda pogosto zadolžena za orga-

nizacijo in izvedbo predstav, proslav in drugi prireditev na šoli ali v kraju, kjer šola 
vedno sodeluje z vsaj kakšno točko programa (najpogosteje prevzame pripravo ce-
lotnega kulturnega programa). Najpogosteje gre na tovrstnih prireditvah za preplet 
recitala in dramskih prizorov (npr. ob 8./9. februarju, ki je pri nas ne samo kulturni 
praznik, ampak obenem tudi krajevni praznik). Velikokrat dramatiziramo odlomke 
del ali kakšno pesem izbranega avtorja. Tudi na tovrstnih vajah z učenci pride prav 
gledališka pedagogika, saj s pridom izkoristim poznavanje za dihalne vaje, bralne 
vaje, dikcijo (pravilno izreko), tudi gibalne vaje, vaje sproščanja … (skrb za glas, 
telo, pravilna drža).

Šolska knjižnica – podelitev bralnih značk (BZ)
Večino svojega delovnega časa preživim v šolski knjižnici, kjer s pridom koristim 

svoje gledališke izkušnje. Ob zaključku šolskega leta pripravimo podelitev Bralnih 
značk, kamor povabimo eminentnega gosta/gostjo, ki je dobro poznan širšemu oko-
lju, da pride in podeli bralna priznanja najbolj pridnim bralcem v tekočem šolskem 
letu. Seveda običajno povabimo znanega pesnika ali pisatelja, a smo gostili tudi že 
igralce (npr. Polde Bibič, Violeta Tomič, Gojmir Lešnjak – Gojc, Primož Forte – Gu-
što) ali režiserje (npr. Tone Partljič, Vinko Möderndorfer). Ob takih priložnostih 
smo še posebej potrudili in pripravili dramatizacije, kjer mi je poznavanje gledališke 
pedagogike prišlo še kako prav. 

V okviru mentorskega dela v knjižnici vodim več projektov, med drugim tudi 
projekt Rastem s knjigo. Vsako leto prejmejo učenci sedmih razredov v dar knjigo 
slovenskega avtorja, ki je v preteklosti prejela nagrado (Večernico, Desetnico ipd.). 
Pred leti smo tako s sedmošolci po prejeti knjigi posneli film (Neli Kodrič: Na drugi 
strani). 
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Oddelek podaljšanega bivanja
Občasno sem zadolžena tudi za oddelke podaljšanega bivanja – del kurikuluma 

je tudi usmerjen prosti čas – in takrat se pogosto igramo socialne igre in igre impro-
vizacije. Če pa pripravimo/zaigramo še kakšen skeč, je teden toliko bolj zanimiv, saj 
moramo sami izdelati sceno, rekvizite, kostume itd. 

Razredne ure 
Na razrednih urah pogosto uporabim »igre vlog«, saj tako v učencih razvijam 

empatijo, socialno in čustveno plat; zdi se mi, da se na ta način krepi povezanost 
med učenci, medsebojno razumevanje, reševanje nekaterih konfliktov, medsebojna 
pomoč, tudi samozavest nekaterih posameznikov. Izvajamo različne družabne/soci-
alne igre, kjer krepimo medsebojno povezanost in zaupanje. 

KJE VIDIM TEŽAVE

Gledališče ustvarja sodelovanje (povezanost), dajanje in jemanje, vznemirjanje, 
doživetja in intuitivno energijo, ki se pretaka med vsemi udeleženci. Kadar so igralci 
sproščeni in v svojih vlogah uživajo, tedaj je sproščeno tudi občinstvo, ki v gleda-
nju najde še neko dodatno zadovoljstvo. Smeh (sproščenost na vajah) razumem kot 
zadovoljstvo pri delu v okviru igre in s soigralci. Če je v predstavi najti poštenost, 
igranje, življenje in radost, jo bo vredno videti. 

Če hoče režiser delati z mladimi in igralsko nedozorelimi, se mora zavedati njiho-
vih zmožnosti. Če zaradi omejitev z igralci z uprizoritvijo ni zadovoljen, se mora zave-
dati, da je na tej stopnji rasti to vse, kar lahko pričakuje od njih (Spolin, 1982, str. 41).

Kot režiserka naletim pri delu še na nekaj ovir/težav:
- izbira besedila (primernost, aktualnost, ponudba/povpraševanje, zastarelost …);
- izbira termina vaj (pred/po pouku, izbirni predmeti, krožki, prostočasne dejav-

nosti, oddaljenost od šole …);
- pomoč sodelavcev (tehnična podpora, glasba, scena, motivacija, njihov odnos do 

otrok …);
- kostumi, scena, rekviziti (material, finance, sodelavci, naklonjenost vodstva, kre-

ativnost in sposobnosti učencev);
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- popularnost oz. prepoznavnost na šoli – slava je lahko pozitivna ali negativna 
(pripombe sodelavcev, zavist sošolcev). 

ZAKLJUČEK

Zame je učilnica gledališče, kateder oder, jaz igralka in moji učenci moje občin-
stvo, za katerega se želim potruditi vsako uro posebej. Zato se na vsako uro skrbno 
pripravim. Na tovrstne nastope pred publiko želim pripraviti tudi svoje učence – 
želim, da obvladajo svoje telo, glas, da se naučijo lepo slovensko izreko, da so samo-
zavestni, premagajo tremo in so vešči nastopanja. Vse to mi nudi znanje, ki ga pri-
dobivam na seminarjih in izobraževanjih gledališke pedagogike, ter lastne izkušnje 
z odra. 
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Tina Grošelj
UPORABA KAMIŠIBAJA V RAZREDU

RAZLOGI, PROBLEMI

V prispevku predstavljam usvajanje učne snovi s pomočjo kamišibaja. Idejo za 
uporabo kamišibaja v razredu sem dobila na delavnici, ki sem se je udeležila na za-
dnji konferenci gledališke pedagogike, kjer sem se prvič srečala s kamišibajem. Kot 
oblika gledališča me je zelo pritegnila, zato sem iskala možnosti, kako ga uporabiti 
pri pouku. Nenehno se sprašujem, kako snov razložiti na bolj zanimiv način. Želim 
jo podati tako, da učencem v spominu ostane čim več vsebine. Predvsem pa skušam 
omogočiti, da nova znanja povezujejo s svojimi dosedanjimi izkušnjami, zaradi če-
sar so v učnem procesu aktivni in mnogo bolj motivirani. 

TEORETIČNO OZADJE

Mnogi avtorji ugotavljajo, da metode pomoči z umetnostjo, kamor lahko uvrsti-
mo tudi gledališke dejavnosti, prispevajo k izboljšanju različnih področij posame-
znikovega funkcioniranja. Posamezniki ob podpori dramskih dejavnosti lažje izra-
žajo lastna čustva, izboljša pa se tudi empatija (Garvas, 2006). Tovrstne dejavnosti 
krepijo posameznikovo doživljanje samega sebe in samovrednotenje (Strelec, 2014). 
Gledališče omogoča učencem, da raziskujejo, gradijo novo znanje v njim spodbu-
dnem in varnem okolju (Planinc, 2017). Kdor je v procesu pomoči z umetnostjo v 
vlogi terapevta, mora biti človek, ob katerem se počutiš varnega. Poleg vseh palet in 
vlog, ki jih ima, je pomembno, da zna prisluhniti in ustvariti igrivi dialog, je ustvar-
jalen, čuječ, človeški, ljubeč, sprejemajoč, ne skriva svoje ranljivosti, ker, kot navaja 
A. Vidrih, »le z globoko in pristno ljubeznijo nagovori pristnost pri drugem« (Vi-
drih, 2017). Ljudje dajemo določenim situacijam pomen glede na svoje dosedanje 
izkušnje, kar do sedaj že vemo. Z gledališkimi dejavnostmi ne le usvajamo določeno 
znanje, temveč podpiramo učenca na področju samozavedanja, sprejemanja, izra-
žanja, razumevanja, čustvovanja, komunikacije in mu s tem ne damo le priložnosti 



123

za usvajanje znanja, temveč tudi omogočimo razvijanje veščin, ki mu bodo koristile 
za vse življenje.

Kamišibaj je oblika gledališa, kjer zgodbo pripovedujemo ob slikah. Izhaja iz Ja-
ponske in v prevodu pomeni papirnato gledališče (kami: papir, šibaj: gledališče). Sli-
ke so vstavljene v lesen oder, ki se imenuje butaj. Slike so običajno velikosti formata 
A3 in narisane na roko. Pri nas ga poznamo od leta 2013, ko ga je k nam prineslo 
Gledališče Zapik. Kamišibaj je vedno bolj priljubljena oblika gledališča, ki se vedno 
pogosteje uporablja tudi v pedagogiki.

IMPLEMENTACIJA

Kamišibaj sem uporabila v kombiniranem oddelku 5. in 6. razreda prilagojenega 
izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standar-
dom na Zavodu za gluhe in naglušne učence v Ljubljani. Uporabe kamišibaja sem 
se lotila tako, da sem pregledala učne načrte in se odločila za predmet in vsebino, 
ki jo bom z njim predstavila. Izbrala sem si predmet družboslovje, za vsebino učne 
snovi pa otrokove pravice, dolžnosti in odgovornosti ter razlike med ljudmi. Za te 
vsebine sem se odločila na podlagi razmisleka, pri katerih vsebinah bi tudi meni 
kot učiteljici uporaba kamišibaja najbolj olajšala delo. Nekatere vsebine lahko odlič-
no podamo preko poskusov, dela v skupinah itd. Pravice, dolžnosti, odgovornosti 
pa so zahtevni izrazi, ki jih učenci težko razumejo, še težje pa kasneje razložijo in 
izkažejo znanje. Zato sem se odločila, da jim na prvi pogled nezanimivo (glede na 
lastne izkušnje) snov skušam približati, dati možnost, da odkrijejo, da so del tega, in 
predvsem, da jim pokažem, da te stvari poznajo in pravzaprav veliko vedo. Po pre-
gledu učnih načrtov, letne priprave, snovi iz učbenika in dodatne literature na dano 
vsebino sem se lotila oblikovanja zgodbe za kamišibaj. V tem času sem se udeležila 
tudi strokovnega izobraževanja v Hiši otrok in umetnosti o izdelavi kamišibaja pod 
vodstvom Igorja Cvetka, Jelene Sitar Cvetko, Jerce Cvetko in Jureta Engelsbergerja, 
kar je pripomoglo h končnemu izgledu moje prve kamišibaj predstave. Oblikovala 
sem avtorsko zgodbo o miški Hermelini, ki so ji kršene otrokove pravice. Navzven je 
kot končni izdelek predstava izpadla kot povsem običajna zgodba o miški Hermeli-
ni, ob nadaljnji obravnavi in vodenem pogovoru pa iz nje lahko izluščimo otrokove 
pravice, dolžnosti, odgovornosti in razlike ter oblikujemo nadaljnje dejavnosti. Na-
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menoma sem uporabila lik živali, da ne bi z likovno podobo (lasje, spol, izgled ipd.) 
karakterizirala glavne junakinje in predvsem dobrih in slabih likov, kar bi učenci 
lahko povezovali z ljudmi, ki jih poznajo. Miške sem izbrala povsem naključno, ker 
se mi je zdelo, da lažje narišem podobo miške v vseh mogočih položajih z ogromno 
ponovitvami kot katero drugo žival, pa tudi sicer v književnosti miš ni ravno »na 
slabem glasu«. Za pripravo predstave (predvsem oblikovanja zgodbe in risanja vseh 
slik) in obravnave snovi sem porabila približno mesec dni (zgodba je precej dolga, 
zato je bilo potrebno narisati veliko slik). 

Obravnavo nove snovi sem začela z razlago pojmov pravica, dolžnost, odgovor-
nost. Vsako besedo sem napisala na svoj plakat in učence povabila, da je vsak na list 
napisal svojo razlago za določeno besedo. Razmišljali smo, kako bi vsako besedo ra-
zložili nekomu, ki o tem ne ve popolnoma ničesar. Ugotovili smo, da je to zelo težko. 
Učenci imajo tudi sicer zaradi svojih motenj in težav ovire pri izražanju, tvorjenju 
povedi, zapisu itd., vendar pri tej aktivnosti ni bil poudarek na zapisu in oblikova-
nju povedi, temveč zgolj na sporočilu. Ko so vsi napisali svoje – temu smo rekli kar 
definicije za posamezno besedo – smo se skupaj usedli k našim malim plakatom in 
prebrali naše razlage. Z vsebino definicij nismo bili povsem zadovoljni. Ugotovili 
smo, da nevednež verjetno tudi ob naših definicijah še vedno ne bi razumel, kaj te 
besede pomenijo. Zato sem učence spodbujala, naj ugotovijo, kje bi lahko našli bolj 
točno razlago teh besed. Ker smo to obravnavali pri slovenščini, so se spomnili na 
Slovar slovenskega knjižnega jezika. Odšli smo v knjižnico in v najdebelejših knji-
gah kot pravi učenjaki poiskali prave razlage. Učenci so bili s svojim raziskovanjem 
v slovarju zelo zadovoljni, saj se jim je ta aktivnost zdela zahtevna in pomembna, kot 
sami pravijo, takšna »zelo zares«. Ob vrnitvi v razred smo z dopolnjenimi plakati še 
enkrat poskušali razložiti posamezne besede, tokrat že bolj uspešno. Ker smo bili 
že utrujeni od zahtevnih dejavnosti, smo se dogovorili, da nadaljujemo naslednjič.

Takrat sem v razred prinesla butaj. Razložila sem jim, da bomo imeli kratko kami-
šibaj predstavo. Najprej sem naredila kratek uvod, kaj sploh je kamišibaj, butaj, pred-
stavila njegovo kratko zgodovino, nato pa odigrala predstavo. Predstavo sem odigrala 
brez napovedi ali povezave z učno snovjo. Po odigrani predstavi smo se pogovorili 
o vsebini, jo obnovili itd. Nato sem jih povabila, da spet pogledamo naše plakate in 
se poskušamo spomniti napisanih besed in razlag zanje. Potem sem jih vprašala, ali 
znajo našteti kakšno človekovo ali otrokovo pravico, ali kakšno tudi poznajo. Vsi so 
odkimali in bili strogo prepričani, da o tem ne vedo ničesar. Vprašala sem jih, ali si 
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lahko pri odgovoru na moje vprašanje pomagajo z zgodbo o miški Hermelini. Sprva 
so rekli, da ne, ker je bila to samo predstava, zdaj imamo pa družboslovje. Ob moji 
spodbudi in dodatnih vprašanjih smo ponovno obnovili zgodbo in iz nje izluščili, kaj 
so rjave miške počele narobe, kakšne krivice so se dogajale miški Hermelini, kaj bi 
morale narediti drugače, po čem so se razlikovale. Ob vsem tem smo se pogovarjali o 
njihovih izkušnjah in ali se je kaj podobnega njim že kdaj zgodilo, ali je kdo drug njim 
to naredil, ali so oni kdaj kaj takšnega naredili. Navezovala sem se na njihove izkušnje 
in predvsem spodbujala, da sami povedo čim več. Nato smo v roke vzeli učbenike in 
končno pogledali, kako je snov razložena v učbeniku. Ob branju snovi smo ugotovili, 
da vse to pravzaprav že vedo. Na prste smo ponavljali naštevanje otrokovih pravic, 
dolžnosti in razlike med ljudmi, predvsem zato, ker se jim je zdelo zabavno, saj so 
imeli občutek kotrole in bili so zadovoljni, ker veliko stvari že vedo. 

Ob nadaljnem utrjevanju snovi smo vedno izhajali iz zgodbe o miški Hermelini. 
Kadar se otroci česa niso spomnili, so v mislih obnovili zgodbo oziroma šli po vrsti 
po dogodkih. Za besede pravica, dolžnost, odgovornost nisem zahtevala, da znajo 
definicije, kot smo jih pisali sprva. Vadili pa smo, kako nekaj razložimo s svojimi 
besedami, in sicer na podlagi znanja in izkušenj, ki jih imamo. Zato smo npr. besedo 
pravica razložili tako, da smo podali primer, kakšne pravice bi morala imeti miška 
Hermelina, pa so jih rjave miške kršile. 

REZULTATI

Zanimivo in prijetno je videti, da učenci predstave niso dojemali kot del učenja; 
zanje to ni bil učni proces. To je bilo prijetno doživetje, ob katerem so uživali, imeli 
premor med učenjem in bili so prosti. Kot učiteljica pa vem, da se je takrat v njiho-
vih glavah še kako veliko dogajalo, saj so predelovali ogromno informacij. To trdim 
predvsem zaradi tega, ker so približno deset minut, kolikor traja predstava, obdržali 
popolno koncentracijo in imeli pozornost usmerjeno samo v butaj in slike. Ob samo 
enem gledanju predstave so si zapomnili celo zgodbo in jo kasneje, na lastno željo, 
tudi sami odigrali kot kamišibaj in v dramski izvedbi v razredu. Ob koncu leta sem 
opažala, da je to ena izmed redkih snovi, kjer so učenci zelo malo pozabili oziroma 
kjer so potrebovali tudi zelo malo časa za obnovo znanja. Za strnjeno obravnavo 
snovi smo porabili približno tri šolske ure, morda malo več, o doživljanju krivic pa 
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smo se pogovarjali neprestano. Podano snov so hitro ponotranjili, zdela se jim je 
zanimiva. Predvsem se je videlo, da se čutijo kompetentne, ker o tem nekaj vedo, saj 
so govorili o lastnih izkušnjah. Vsak je lahko sodeloval. Ker so imeli miško Herme-
lino in njeno zgodbo za model, so lažje razmišljali o svojih izkušnjah, jih priklicali 
iz spomina in delili s sošolci. Njihova doživetja so bila slišana, pomembna. Zelo 
zadovoljni so bili, ker so po obravnavi zmogli tiste težke besede, ki jim sprva nismo 
bili kos, razložiti s svojimi lastnimi primeri. Najbolj pa so bili navdušeni nad ugo-
tovitvijo, kako dobro so si zapomnili snov in se sedaj ne bo potrebno doma učiti. Ti 
naši pogovori, ki so vključevali povezovanje Hermelininih izkušenj s situacijami iz 
njihovega življenja, so bili zelo osebni, vsi pa so izhajali iz zgodbe o Hermelini. Ugo-
tovili smo, da imamo že ogromno izkušenj v svojem življenju in da so nam stvari 
veliko lažje, če jih predstavimo s pomočjo tega, kar že vemo.

RAZPRAVA, ZAKLJUČKI

Pri pripravi zgodbe, skic, izvedbe in upodobitve sem imela kar nekaj težav. Kadar 
pripravljamo kamišibaj predstavo, imamo običajno v mislih nastope pred publiko, 
kjer vsak gledalec iz zgodbe v sebi ohrani tisto, kar ga je pritegnilo ali nagovorilo. 
Moj cilj tokrat pa je bil, da se učenci preko predstave nekaj naučijo, da to ni zgolj gle-
dališka predstava, ampak v prvi vrsti del razlage učne snovi. Ob uporabi kamišibaja 
v razredu spoznavam, da ima kot oblika gledališča ogromno možnosti za usvajanje 
učne snovi, predvsem pa za krepitev socialnih veščin in je močno orodje za pripra-
vljanje aktivnosti v povezavi s čustvi. Učenec se poistoveti z zgodbo in jo povezuje s 
svojim lastnim življenjem. Pri teh pogovorih lahko včasih naletimo na kakšne zares 
globoko iskrene in kar zahtevne čustvene situacije, kjer si kot učitelj, moderator 
tega pogovora močno izpostavljen in v zelo odgovorni vlogi, kako podpreti in raz-
viti učenčevo doživljanje. Ob naših pogovorih so se pokazale tudi stiske nekaterih 
učencev, ki jih do sedaj niso nikdar besedno izrazili. Morda jih niso zmogli, morda 
niso znali ali pa se niso čutili dovolj varne. Izkazalo se je, da predstavljajo metode 
gledališke pedagogike zelo bogato orodje za podpiranje doživljanja in čustvovanja. 
Ob tem pa moramo biti pazljivi, ker nikdar ne moremo vedeti, v kakšne življenjske 
izkušnje, morda tudi travme bomo s takšnim omogočanjem izražanja svojega doži-
vljanja dregnili. Moj cilj s predstavo je bilo usvajanje učne snovi. Po izvedbi pa ugo-
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tavljam, da smo z učenci naredili ogromno na njihovem sprejemanju samega sebe, 
ozaveščanju in izražanju lastnega doživljanja, sprejemanju mnenja drugih, izražanju 
lastnega mnenja v skupini, vzpostavljanju zaupanja; trudili smo se ubesediti to, kar 
nam je težko itd. Pravzaprav je težko jasno definirati, katera področja učenčevega 
funkcioniranja zaobjamemo s takšnimi metodami. Učenci pa tega ne jemljejo tako 
zelo resno, to za njih ni pravo šolsko delo. Tudi sicer velikokrat opažam, da za učen-
ce pouk ni resen, če ni sestavljen iz aktivnosti tipa papir – svinčnik. Takšen pogled 
na učenje prinašajo iz svojih življenjskih izkušenj. Pogosto smo skupaj evalvirali 
dejavnosti; to ni bilo le neko klepetanje, temveč pogovor, ob katerem smo ugotovili 
različne stvari. Če tega nismo storili, so domov odšli z mislijo »Danes nismo nič 
delali«. Opazila pa sem tudi, da ob vrednotenju nekega vedenja, ki ga ocenjujemo za 
manj ustrezno, otroci lažje presojajo napake drugih kot pa svoje lastne. Kar so liki 
v zgodbi naredili prav in dobro, počnemo tudi mi, seveda pogosto, če ne skoraj ve-
dno. Kar pa so liki v zgodbi naredili narobe in slabo, to počnejo drugi, mi pa nikdar. 
Otroci o svojih napakah zelo težko govorijo oziroma se soočajo s tem, da je napake 
težko povedati na glas. Verjamem, da nam bo sčasoma šlo vedno bolje. 

Kot učitelj začetnik pa sem se največ ukvarjala s tem, kako metode gledališča ča-
sovno vnašati v pouk in menim, da recepta za to ni. Sprva sem mislila, da lahko gleda-
lišče in dramo vključujemo samo k pouku slovenščine, vendar sem ob opisani izkušnji 
dobila voljo, da poskušam tudi pri drugih predmetih, pri čemer sem hvaležna za vse 
izkušnje in informacije vseh, ki se s tem ukvarjajo in so mi v navdih in podporo. 
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Jan Pirnat
BRIDGING (GRADIMO MOSTOVE) 
SOCIALNI KAPITAL LJUBITELJSKE KULTURE 

ZA UVOD GRADIMO MOSTOVE ALI KAJ JE SOCIALNI KAPITAL

Na ravni Evropske unije je poleg vsesplošnega upada zaupanja v institucije v 
vseh državah opazen tudi upad ravni medsebojnega zaupanja, kar lahko enačimo z 
zmanjšanjem socialnega kapitala.

Socialni kapital je koncept, ki je nadomestil koncept civilne družbe, pogosto ra-
bljen v 90ih, ki se je izkazal kot preširok in preveč heterogen pojem za opisovanje 
družbe. O socialnem kapitalu lahko govorimo kot o mikro konceptu, ki opisuje, 
kako ima povezanost posameznikov v manjših skupinah (med prijatelji, sosedi, v 
društvih ipd.) lahko izjemne učinke na družbo na najširši ravni. 

To pomeni, da bo celotna družba delovala drugače, če bo večina članov te družbe 
pritrdilno oziroma nikalno odgovorila na vprašanja kot so: bi zaupali ključe svojega 
stanovanja, ko so odpravljate na potovanje; si upate zvečer z otrokom v park; zaupa-
te rokom uradnih institucij, npr. za izdelavo osebnih dokumentov; verjamete, da je 
denar nakazan humanitarnim organizacijam, res namenjen pomoči potrebnim,…

V mednarodnem projektu Bridging – co-creative culture as bridge to social bon-
ding and mutual trust, 8 partnerjev iz 7 evropskih držav (Danska, Irska, Latvija, 
Nizozemska, Poljska, Slovenija, Velika Britanija) raziskuje potencial soustvarjanja v 
ljubiteljski kulturi za povezovanje socialnega kapitala. Slovenijo v projektu predsta-
vlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. V okviru projekta je bila 
opravljena analiza stanja soustvarjalnih aktivnosti na področju ljubiteljske kulture v 
5 državah. Analiza je skupaj s predstavitvijo dobrih praks osnova za pripravo gradiv, 
ki bodo namenjena motivaciji in kot pomoč organizatorjem kulturnih izobraževanj 
in mentorjem pri načrtovanju soustvarjalnih aktivnosti.
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ANALIZA STANJA V LJUBITELJSKI KULTURI ALI KAJ SO 
SOUSTVARJALNE AKTIVNOSTI

Pri načrtovanju analize je potrebno na začetku zamejiti skupne ciljne skupine. 
Aktivnosti, ki jih v Sloveniji zajema področje ljubiteljske kulture, se v zadnjih letih 
na evropski ravni pojmujejo kot aktivna participacija v kulturi (to zajema tako or-
ganizacijo dogodkov, kot tudi promocijo in povečevanje dostopnosti ljubiteljske in 
profesionalne kulture ter kulturne dediščine med skupinami, ki do sedaj niso bile 
vključene v tovrstne aktivnosti). Različnost nacionalnih značilnosti ljubiteljskega 
kulturnega sektorja, zahteva predstavitev posameznih značilnosti in upoštevanje teh 
razlik pri obdelavi zbranih podatkov. 

Pet partnerjev je podatke zbiralo med oktobrom 2017 in januarjem 2018: Lan-
delijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (Nizozemska), Kulturelle 
Samråd i Danmark, KSD (Danska), VOLUNTARY ARTS (Velika Britanija in Irska), 
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (Poljska) in JSKD (SI). Podatke 
so obdelali na EDUCULT (Avstrija).

Uporabljena metodologija je združevala kvantitativne podatke z uporabo vpra-
šalnikov in kvalitativne podatke, zbrane z intervjuji. Enaki vprašalniki so bili upora-
bljeni v vseh petih nacionalnih raziskavah, prav tako tudi smernice za intervjuje. S 
tem je bila zagotovljena možnost primerjave med državami, v mednarodnem kon-
tekstu.

Soustvarjanje se v okviru tega projekta nanaša na ustvarjanje v neinstitucional-
nem okolju, v katerem sodelujejo in ustvarjajo različne skupine prebivalcev. Izraz 
želi poudariti socialni kapital, vzajemno zaupanje in prepoznavnost dejavnosti kot 
sestavne dele demokratične skupnosti. Soustvarjati v tem slučaju zajema vse soci-
alne razsežnosti ustvarjati skupaj z nekom. Partnerji v tem projektu izpostavljajo 
socialni pomen in potencial ustvarjanja v skupini (od oblikovanja vezi in družbenih 
mrež, do sodelovanja in povečanja vzajemnega zaupanja, vključevanja in sprejema-
nja drugih,…)

Povezovanje socialnega kapitala in skrb za vključevanje v družbo s pomočjo so-
ustvarjalnih aktivnosti veljata za osnovni učni rezultat v kulturnem soustvarjanju. 
Skupine, ki so prej sobivale ločeno druga od druge, se vključujejo v skupne kulturne 
aktivnosti, kot so:
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- Medsocialno učenje (povezovanje z ranljivimi skupinami)
- Medgeneracijsko učenje (povezovanje več različnih generacij v skupne učne ak-

tivnosti)
- Medregionalno učenje (povezovanje skupin iz različnih lokalnih okolij)
- Medkulturno učenje (vključevanje manjšinskih kultur)
- Medevropsko učenje (vključevanje različnih evropskih tradicij/kultur v čezmej-

nih aktivnostih)

REZULTATI ANALIZE ALI KAJ SO POVEDALI SLOVENSKI 
LJUBITELJSKI USTVARJALCI

Vprašalniki in intervjuji so bili namenjeni tako udeležencem, kot mentorjem in 
organizatorjem aktivnosti. Z vprašalniki, ki so bili elektronski in prevedeni v naci-
onalne jezike vseh sodelujočih partnerjev, so bili zbrani podatki o strukturi skupin 
v katerih ustvarjajo (ali sodelujoči skupino v kateri ustvarjajo vidijo kot raznoliko), 
njihovi motivaciji za sodelovanje v ljubiteljski kulturi (kako pomemben je socialni 
vidik za udeležbo). Sodelujoči so podali tudi oceno vzdušja v ljubiteljskih skupinah 
in pomena za oblikovanje socialnih vezi (družbenih mrež) ter o potencialu ljubitelj-
ske kulture na kakovost socialnega življenja posameznika.

Na spletne vprašalnike so v Sloveniji odgovarjali večinoma mladi do 24. leta. V 
drugih državah prevladovali starejši ljubiteljski ustvarjalci. Sodelujoči v ljubiteljskih 
kulturnih dejavnostih v Sloveniji večinoma sodelujejo kot udeleženci (94 %). Nekateri 
pa delujejo tudi kot organizatorji (17 %), prostovoljci (30 %) in kot mentorji (28 %). 
Sodelujoči so bili, glede na ostale države, v lanskem letu udeleženi v manjšem številu 
aktivnosti, večina jih je obiskovala 1 do 3 dejavnosti (56 %), 24 % jih je obiskovalo 4 
do 6 dejavnosti, 11 % jih je obiskovalo 7 do 10 dejavnosti in 9 % več kot 10 dejavnosti. 
Omenjeni trend lahko pripišemo drugačnemu načinu dela kulturnih društev, saj gre 
v večini primerov za kontinuirano celoletno udejstvovanje v ustvarjalnem procesu.

Iz vprašalnikov je razvidno, da sodelujoči sestavo svoje kulturne skupine doje-
majo kot raznoliko. Skupine so večinoma enotne glede na kulturno in nacionalno 
pripadnost (56 % jih je ocenilo, da gre za skupno pripadnost) in jezikovno skupi-
no (72 %). Razlikujejo pa se glede na spol (61 %), poklicni status (različen za 62 
%), stopnjo izobrazbe (59 %) in stopnjo dohodkov (51 %). 
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Omenjena raznolikost ni bila izpostavljena v intervjujih. Eden od udeležencev 
je za svojo skupino (G2G Generacija Generaciji, Gledališče Glej) povedal, da imajo 
udeleženci različna nacionalna porekla (večinoma iz bivših jugoslovanskih repu-
blik). Druga udeleženka G2G je skupino opisala kot »nehomogeno« in »sestavljeno 
iz posameznikov iz različnih okolij, različnih nacionalnosti, različnih veroizpovedi, 
starostnih skupin ter študijskih smeri, nekateri pa so že zaposleni.« 

Nekateri partnerji pri izobraževanju in mentorji so pojasnili, kako želijo doseči 
čim več ljudi. Programski vodja je predstavil enega svojih soustvarjalnih projektov 
(s Folklorno skupino Tine Rožanc), kjer organizatorji vključujejo različne genera-
cije. Samostojna strokovna svetovalka za literaturo na JSKD je omenila projekt So-
sed tvojega brega (srečanje ljubiteljskih pesnikov in pisateljev drugih narodnosti, ki 
javno berejo svoja dela v maternem jeziku), kjer so bili v preteklosti ciljna skupina 
avtorji s področja nekdanje Jugoslavije, sedaj pa se širi tudi na avtorje od drugod. 
Glede na odgovore v intervjujih in v vprašalnikih se zdi, da so ciljne skupine odprte 
za raznoliko strukturo udeležencev, vendar je dejanska raznolikost še vedno odvi-
sno od programa dejavnosti.

Medtem ko so v vprašalniku pri motivaciji za udeležbo v ljubiteljski kulturi izpo-
stavljeni osebni razlogi, je v intervjujih dosti bolj izražen socialni vidik. Obe skupini 
pa opažata pozitiven vpliv ljubiteljske kulture na socialne mreže (dejavnosti pote-
kajo v sproščenem okolju, člani skupine so solidarni do drugih, oblikujejo se nova 
prijateljstva in poznanstva, v skupini poteka izmenjava mnenj in znanja). 

Pri analizi je bila opazna tudi razlika o trajnosti odnosov med odgovori v vprašal-
niku in odgovori v intervjujih. Da trajnost odnosov ni tako pomembna v odgovorih 
zbranih v intervjujih, lahko pojasni kontekst ljubiteljskega kulturnega področja v 
Sloveniji. Večinoma poteka v lokalnem okolju in zato se ustvari manj novih poznan-
stev. Kar pa ne sovpada z vsebino intervjujev – verjetno zato, ker gre za izstopajoče 
projekte, ki ne predstavljajo običajne kulturne dejavnosti v Sloveniji.
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PRIMERJAVA Z EVROPSKIMI DRŽAVAMI

V vseh državah so sodelujoči svoje skupine v kulturnih dejavnostih razumeli kot 
heterogene. Vendar so ob tem prepoznali homogenost v jezikovni skupini. To bi po-
menilo, da so kulturne dejavnosti manj učinkovite pri povezovanju ljudi iz različnih 
jezikovnih in nacionalnih skupin. Na podlagi teh rezultatov bi lahko sklepali, da 
jezikovna prepreka preprečuje ljudem, ki govorijo drug jezik, da bi se udejstvovali 
v kulturnih dejavnostih; v manjši meri to velja za Veliko Britanijo (zaradi razširje-
nosti angleščine). Na drugi strani se z gledišča sodelujočih v kulturnih dejavnostih 
združujejo ljudje različnih starosti, spolov, okolij, veroizpovedi, poklicev, stopnje iz-
obrazbe in stopnje dohodkov. 

 

Graf: V kakšni vlogi ste bili udeleženi v aktivnostih? (vse države)

Najprej je treba ponovno opozoriti, da na nekatere razlike vplivajo različni naci-
onalni konteksti kot tudi dejstvo, da so na vprašalnike odgovarjale različne skupine. 
Različen je kulturni profil sodelujočih v raziskavi kot tudi organiziranost ljubiteljske 
kulture v posameznih državah. Glede na te razlike sta bila opazna dva modela.

Pri trajnosti odnosov, ki so nastali med kulturnimi dejavnostmi, se mnenja ude-
ležencev in organizatorjev razlikujejo. V državah, kjer so v raziskavi večinoma so-
delovali organizatorji (Nizozemska, Velika Britanija in Danska), so bili rezultati po-
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dobni. Večina sodelujočih je dejala, da dejavnosti vodijo v nadaljnja sodelovanja/
dejavnosti. Hkrati imajo dejavnosti trajen vpliv na njihov odnos/pogled na druge in 
spremenijo njihove socialne in poklicne mreže ter stike. V državah, kjer so večino-
ma sodelovali udeleženci (Poljska in Slovenija), so bili rezultati višji v dveh katego-
rijah: dejavnost je vodila v nadaljnje sodelovanje/dejavnosti in sodelujoči so ostali v 
stiku z drugimi udeleženci. Udeleženci torej bolj povečajo svoj socialni kapital kot 
organizatorji. Udeleženci lažje navežejo stike znotraj skupine, vendar ni nujno, da 
bodo tako ustvarjeni odnosi trajali dlje. 

V vseh državah sprejemajo socialni pomen kulturnih dejavnosti. Vsi sodelujo-
či se strinjajo (v povprečju med 80 % in 90 %) z vlogo kulturnih dejavnosti v luči 
krepitve skupnosti, razumevanja in zaupanja med ljudmi, negovanja dialoga med 
ljudmi iz različnih okolij in kot podporo družbeni enotnosti in solidarnosti ter kot 
borbo proti socialnemu izključevanju. Tukaj so rezultati različni samo na Nizozem-
skem in na Danskem. Drugače kot v drugih državah na Nizozemskem raste delež 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih vodijo zasebni ponudniki. Sklepamo lahko, 
da zasebni ponudniki nastopajo z bolj tržno naravnanim pristopom kot javne orga-
nizacije. Iz tega sledi, da ima oblika organizacije do neke mere vpliv na dejavnosti in 
s tem na to, kako jo bodo doživljali udeleženci. 

Zdi se, da obstaja splošno soglasje (z manjšimi razlikami) o dojemanju kulturnih 
dejavnosti. Razlogi za vključevanje v dejavnosti so najprej osebni in šele nato soci-
alni. Skupine, v katerih potekajo kulturne dejavnosti, so raznolike, vendar ni nujno, 
da se udeleženci med seboj povežejo. 

SOUSTVARJALNE DEJAVNOSTI IN GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA

Ko potegnemo črto pod idejo projekta Bridging, se kot glavna razlika med po-
ljem gledališke pedagogike in soustvarjalnimi dejavnostmi kaže okolje v katerem 
potekajo aktivnosti. Medtem ko potekajo prizadevanja za večjo vlogo gledališke 
pedagogike v izobraževalnem (institucionalnem) okolju, se projekt Bridging za 
nekatere identične cilje prizadeva na področju ljubiteljske kulture (v neformalnem 
okolju). 

Skupna osrednja točka obeh prizadevanj je spremenjen odnos med mentorjem 
in udeležencem. 
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Razlika med soustvarjalnimi praksami in tistimi, ki niso soustvarjalne, nastane 
pri vodjih izobraževanja in njihovem vodenju projektov. Gre za razliko med pri-
stoma »od zgoraj navzdol« in »od spodaj navzgor«. Prvi obravnava udeleženca kot 
uporabnika (hierarhija odnosov je osnovana od institucije do posameznika), med-
tem ko so udeleženci v drugem primeru ustvarjalni aktivni posamezniki, opolno-
močeni s sredstvi kulturnega izražanja.

Določen delež za uspeh morajo prispevati tudi udeleženci (odprtost in pripra-
vljenost za sodelovanje, samokontrola), vendar najpomembnejši del prispeva men-
tor. On je tisti, ki vodi in vključuje različne ljudi:

»Vodja skupine, mentor, mora še vedno obdržati avtoriteto, udeleženci pa morajo 
sami sprejeti odločitve glede predstave. Mentor mora biti prisoten v skupini, da urav-
nava odnose in da se nihče ne počuti zapostavljenega.« 

Večanje socialnega kapitala v skupini vpliva na stopnjo zaupanja v skupini. Pro-
ces počasnega odpiranja skozi projekt je opisal tudi udeleženec: »Tudi telesni stik 
kaže, kako se je spremenila dinamika v skupini – zdaj smo veliko bolj sproščeni pri 
dotikih.«

Upoštevanje pogledov udeležencev zahteva poseben trud. V enem od projektov 
zajetih v intervjujih so organizatorji vključili tudi dramaturginjo, ki je obenem tudi 
psihologinja, ki je pomagala udeležencem, da se odprejo in delijo »intimne zgodbe, 
za kar se morajo počutiti varne«. 

Soustvarjalne dejavnosti so tiste z največjim vplivom na mreže udeležencev. Pri-
pomorejo k razvoju skupine. Udeleženci bodo bolj verjetno sodelovali, če so nekaj 
ustvarili skupaj, dosegli cilj, kot pa v primeru, da so preprosto samo na skupnem 
izobraževanju. 

Mentorji in partnerji pri izobraževanju, ki izvajajo soustvarjalne dejavnosti, so 
opisali tudi potrebe, ki niso izražene v drugih intervjujih. Omenili so potrebo po 
izobraževanju prostovoljcev in mentorjev, da bi bili bolje pripravljeni na svojo vlogo 
v tovrstnih aktivnostih. 

Prizadevanja vseh podpornikov uvajanja gledališke pedagogike v izobraževalni 
proces pri nas so ravno tako usmerjana k spremenjeni vlogi učitelja in načinov dela, 
ki poleg učnih uspehov in razumevanja snovi kot pomemben del pouka vidijo tudi 
socialni in vzgojni potencial ustvarjalnega razmišljanja in aktivnost.
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SKUPINA 1: Učenje jezika 

Janja Horvat | BRANJE V 1. TRILETJU 
IN USTVARJALNO POUSTVARJANJE

Branje je neizogiben del našega vsakdana. Menimo, da je branje nujno potrebno 
za socialno funkcioniranje vsakega posameznika in za njegov osebni ter poklicni ra-
zvoj. Beremo lahko z užitkom ali s težavo. Branja se moramo lotiti zbrano, saj konec 
koncev ni pomembno samo to, da znamo neko vsebino prebrati, ampak moramo 
prebrano tudi razumeti. Branje je ključ do učenja. V svojem prispevku bom podrob-
neje predstavila branje, bralne strategije in ustvarjalno poustvarjanje, saj slednje 
spodbuja učenčevo občutljivost in dovzetnost za literaturo. Branje in domišljijska 
produkcija sta med seboj odvisna in vzajemno vplivata drug na drugega. Zgodbe in 
njihovo branje pomagajo učencem razvijati lastno domišljijo. Prav tako bogatijo in 
razvijajo učenčev notranji svet in omogočajo, da s svojo domišljijsko kreativnostjo 
ustvarjajo zgodbo in prizore na edinstven način.

Ključne besede: branje, učenci, strategije branja, domišljija, ustvarjalnost 

Andreja Perdih | KAMIŠIBAJ, PRIPOMOČEK 
PRI POUČEVANJU IN UČENJU NA RAZLIČNIH 
PODROČJIH

Učitelj razrednega pouka se pri pedagoškem delu mnogokrat sreča z učenčevo 
neosredotočenostjo in kratko koncentracijo pri delu. Učitelj v želji, da bi učence čim 
več naučil in jim omogočil kar se da kvaliteten pouk, išče in uporablja najrazličnejše 
načine motiviranja in poučevanja. Kamišibaj gledališče je pripomoček za učinkovito 
učenje in poučevanje, usmerjeno pozornost in visoko stopnjo motivacije učencev. 
Kamišibaj pritegne pozornost vsakega gledalca takoj, ko se vratca butaja odprejo, in 
jo obdrži vse do takrat, ko se vratca zaprejo. Njegova uporaba presega meje pouka 
slovenščine. 

Ključne besede: kamišibaj, usmerjena pozornost, ustvarjalnost, motivacija, med-
predmetno povezovanje
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SKUPINA 1: Učenje jezika 

Simona Kolarič Wolf | GLEDALIŠKA PEDAGOGI-
KA KOT POMOČ V RAZVOJU GOVORA OTROK

Komunikacija človeku pomaga, da se oblikuje kot posameznik, pomaga pa mu 
tudi pri učinkovitem vključevanju v okolico. Vendar pa se pri nekaterih otrocih v 
razvoju govora in jezika lahko pojavijo težave. Kadar govor odstopa od normalnega 
v tolikšni meri, da vzbuja našo pozornost, da govorca težje razumemo ali je verbalna 
komunikacija onemogočena, govorimo o govorno-jezikovnih motnjah (Škoflek, b. 
d.). Otrok, ki zaradi določenih ovir ne more (razumljivo) govoriti, potrebuje do-
datno pomoč in podporo pri komunikaciji, s katero lahko doseže večjo komuni-
kacijsko učinkovitost (Jurišič, 2012). V prispevku predstavljam nekaj učinkovitih 
strategij z elementi gledališke pedagogike za razvoj komunikacijskih veščin, ki jih 
lahko učitelj nudi učencu z govorno-jezikovnimi motnjami v razredu (pri pouku, 
dopolnilnem pouku in podaljšanem bivanju). Podrobneje pa predstavljam strategijo 
razvijanja komunikacijskih veščin s pomočjo uporabe lutke.

Ključne besede: komunikacija, govorno-jezikovne motnje, lutka, celostno učenje, 
gledališka pedagogika

Simona Šoštar | VES SVET JE ODER – TUDI 
UČILNICA

Avtorica besedila se že več let ukvarja z gledališčem – sprva kot amaterska igral-
ka, kasneje tudi kot režiserka otroških in mladinskih gledaliških predstav, raznih 
priložnostnih šolskih in krajevnih proslav in prireditev. Svoje znanje s področja gle-
dališke pedagogike s pridom uporablja tudi pri svojem vsakdanjem delu v šoli kot 
slavistka in knjižničarka, učiteljica in mentorica raznih krožkov (dramski krožek, 
recitatorski krožek, gledališki klub, knjižničarski krožek, bralna značka). Meni, da 
se na ta način učenci naučijo največ in jih tako najbolje pripravi na »oder življenja«. 

Ključne besede: mentorica, slovenščina, gledališki klub, dramski krožek, gledališka 
pedagogika
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SKUPINA 1: Učenje jezika 

Bojan Mord | BRANJE PRAVLJIC GLUHEMU 
OTROKU S PODPORO V ZNAKOVNEM JEZIKU – 
PRIMER DOBRE PRAKSE

V prispevku opisujem primer dobre prakse, katere cilj je bil, da bi gluh otrok 
osvojil čim več besednih/znakovnih znakov s pomočjo elementov gledališke peda-
gogike, s čimer bi dosegli razumevanje vsebine pravljice tudi s podporo v znakov-
nem jeziku. Kot oče treh gluhih otrok in tolmač za slovenski znakovni jezik opisu-
jem primer hčere Isabele, ki je od rojstva gluha in je v zelo kratkem času osvojila 
besedni zaklad na govornem področju. Že pri dveh letih je imela zelo bogat besedni/
znakovni jezik. Takrat še ni tvorila ne besed ne glasov, bila je 100-odstotno gluha. 
Ker je treba pri gluhem otroku že zelo zgodaj vzpostaviti komunikacijo, je zelo po-
membna komunikacija med otrokom in starši, pri čemer nam vloga v vzgojno-izo-
braževalnem procesu zelo pomaga. Že pol leta po vsaditvi polževega vsadka, ko je 
Isabela začela slišati svoj glas in zaznavati okolico, je zaradi predhodnega bogatega 
vizualnega (igra vlog) in besednega/znakovnega jezika, ki ga je pridobila z branjem 
pravljic, tvorila govorne besedilne stavke, kar je za gluhega otroka velik napredek. 

Ključne besede: gledališka pedagogika, gluhota, gluh otrok s polževim vsadkom, 
znakovni jezik, jezikovni razvoj

Snežana Tešić | LUTKA KOT MOTIVATOR 
V PROCESU USVAJANJA BESEDILA PESMI

V prispevku želim predstaviti pozitiven vpliv gledališke pedagogike na doseganje 
zastavljenih ciljev v pedagoškem procesu, ki so zahtevani in s tem nujni. Osredoto-
čila sem se na učence, ki imajo večje težave pri usvajanju besedila pesmic in plesno-
-gibalnem izražanju. Izbrala sem področje glasbene umetnosti in plesa. Pri tem sem 
uporabila lutko, ki ji učenci sami vdihnejo značaj skladno z vsebino pesmice. Ker 
lutko izdelajo sami, jim je bliže, znajo jo bolj ceniti in jo bolj poznajo.

Ključne besede: lutka, besedilo pesmi, pedagoški proces, socializacija, odgovornost
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SKUPINA 2: Gledališka pedagogika in ustvarjalnost 

Ana Pečnik | »MASKA RDEČE SMRTI« – PRILO-
ŽNOST ZA GIB, GLASBO IN PERFORMANS

Gledališče se nemalokrat »pripelje« v šolski prostor povsem nepredvidljivo, saj 
nam zaradi svoje večplastnosti daje občutek umetniške svobode, ko jo najbolj po-
trebujemo. To se lahko zgodi npr. ob prebiranju literature pri urah slovenščine, pri 
risanju in slikanju ali pa zgolj zaradi želje po znanju in izzivih, ki v ospredje posta-
vljajo pomembne (ne)formalne kompetence – pa naj bo ta umetniški vzgib v smi-
slu performativne akcije ali pa klasične interpretacije dramskega besedila. V pri-
spevku je predstavljen produkt medpredmetnega sodelovanja slovenščine in šolske 
gledališke skupine. Izpostavljena je pomembna aktivna vloga dijakov in učiteljev. 
Pri tovrstnem sodelovanju je pomembno, da ustvarjalni diskurz poteka med vsemi 
deležniki, predvsem pri reševanju problemskih situacij. Vsem ustvarjalcem se od-
pira ogromno različnih vprašanj in spoznanj, ki so pomembna za življenje. Nastali 
medpredmetni projekt je primer dobre prakse implementiranja obveznega učnega 
čtiva v obšolsko dejavnost – gledališče.

Ključne besede: umetnost, gledališče, (ne)formalno izobraževanje, performans, šol-
ski prostor 

Simona Lanišek | GLEDALIŠČE IN USTVARJALNI 
GIB

V prispevku predstavljam primer dobre prakse povezovanja elementov gleda-
lišča in ustvarjalnega giba kot odličnega sredstva za obuditev otroške radovedno-
sti in ustvarjalnosti, učenja različnih učnih vsebin, medpredmetnega povezovanja, 
socialnih veščin in ne nazadnje spoznavanja in vpogleda v lastno delovanje. Med 
izvajanjem opisanega projekta sem se srečala z nekaj težavami oz. dilemami, ki pa 
v nobenem pogledu niso bile povezane z otroki, temveč izključno z mojim lastnim 
delovanjem. Spodbudile so me k razmišljanju o sebi in iskanju novih, drugačnih 
možnosti. 

Ključne besede: gledališče, ustvarjalni gib, radovednost, ustvarjalnost, lastne zavore
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SKUPINA 2: Gledališka pedagogika in ustvarjalnost 

Irma Krečič Slejko | GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA 
KOT IZZIV SODOBNE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Izkušnje z delom v gledališki pedagogiki so mi pokazale, da ima gledališka dejav-
nost elemente, ki spodbujajo iskanje močnih področij otrokove osebnosti. Mentor 
interesne dejavnosti dramska igra naj bi bil sposoben zaznati otroke in mlade v nji-
hovem iskanju samih sebe. Umetnost, v našem primeru gledališka, je področje, kjer 
lahko svoje interese najde veliko otrok, saj ponuja široko paleto dejavnosti. Njihov 
cilj ni le krepitev znanja, izobraževanja, novih spoznanj, vedenj in veščin, temveč 
tudi lastno osebno potrjevanje, krepitev socialnih veščin in utrjevanje sposobnosti 
delitve ustvarjalnega dela z drugimi. S končno predstavo naj bi pri članih gledališke-
ga ansambla dosegli veselje nad lastnim ustvarjanjem umetniškega izdelka. Pri gle-
dalcih, ostalih učencih in pedagoških delavcih pa naj bi izzvali kritično razmišljanje 
o lastnih občutkih ob ogledu predstave.

Ključne besede: gledališka pedagogika, otroci, umetnost, vzgoja, izobraževanje

Martina Motl | GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA 
PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI

V prispevku opisujem primer uporabe gledališke pedagogike pri pouku likov-
ne umetnosti v srednji šoli v programu splošne gimnazije. Predstavljen je sklop ur, 
kjer smo skozi časovni okvir antike in glavnih arhitekturnih spomenikov spoznavali 
preteklost in sedanjost ter s pomočjo drame iskali most komunikacije med njima. 
Dijakom smo omogočili, da so se odzivali na zgodovinske, umetniške, socialne in 
medsebojne vloge ter odkrivali raznolikost odnosa v različnih perspektivah. Takšna 
aktivna vloga omogoča, da se razvijejo veščine v komunikaciji in sodelovanju, nudi 
se vpogled v širša družbena in socialna vprašanja. 

Ključne besede: gledališka pedagogika, kreativna drama, umetnost, antika, srednja šola
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SKUPINA 2: Gledališka pedagogika in ustvarjalnost 

Petra Vrh Vrezec | OPERA ZA OTROKE – 
MED TABUJEM IN PRISTNIM DOJEMANJEM 
GLASBENO-GLEDALIŠKIH SPOROČIL

Med učitelji in vzgojitelji je operna umetnost precej tabuizirana tema. Splošno 
sprejeto mnenje je, da se takšnega gledališča ne da na zanimiv način predstaviti 
otrokom, saj je za njih prezahtevno in dolgočasno. Vzrok za to pripisujemo po-
manjkljivemu izobraževanju vzgojnega kadra v času šolanja, prvi stik s to gleda-
liško zvrstjo pa je navadno negativen zlasti zaradi neustrezne pripravljenosti na 
operno predstavo. Izbrana operna predstava – kot prvi stik s tovrstno umetnostjo 
– je lahko za starost otrok neprimerna ali celo slabo in nezanimivo izvedena, še 
posebej v pedagoškem smislu. V izogib tem težavam smo poskušali razviti pred-
stavo, ki razbija tabuje na način, ki prikaže glasbeno gledališče v njegovih prvin-
skih vsebinah (dobra glasbena zgodba, virtuoznost pevskega izraza, domiselna 
kostumografska in scenografska oprema ter režijsko-igralska dovršenost).

Ključne besede: opera, gledališče, glasba, doživljanje, gledališka pedagogika

Jasmina Tomšič | RADOVEDNO O GLASBI 
V GLEDALIŠČU IN GLEDALIŠČU V GLASBI

Prispevek uvodoma prinaša razmišljanje o radovednosti ter ustvarjalnosti ter 
se v nadaljevanju usmerja v povezavo glasbe in gledališkega področja v osnov-
ni šoli. Področji sta medpredmetno povezani, s svojimi dejavnostmi pa celostno 
oblikujeta posameznika. Največ priložnosti za povezovanje se kaže pri uporabi 
kreativne drame in glasbe, kjer izhajamo iz enakovredne obravnave obeh podro-
čij. Pri tem se v sproščenem in zaupanja vrednem okolju ter s spodbujanjem di-
vergentnega mišljenja, postavljanjem v različne avtentične situacije, dopuščanjem 
različnih poti mišljenja in delovanja, ustvarjanjem priložnosti za kreativno izraža-
nje in drugimi dejavnostmi krepita učenčeva radovednost in ustvarjalnost.

Ključne besede: glasba, gledališče, kreativna drama, medpredmetne povezave, 
osnovna šola
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Dora Gobec | PROJEKTNO DELO Z LUTKO
RAZISKOVANJE, USTVARJANJE IN IZRAŽANJE 
OTROK V VRTCU

V prispevku orisujem holistični pedagoški pristop vzgoje z umetnostjo Projektno 
delo z lutko in njeno zgodbo (Broggini, Gobec 1992–2015). Vzgojni projekti so v 
tem pristopu nadgrajeni in obogateni s celotnim spektrom gledaliških komponent. 
Lutka – zanimiv karakter pride v vrtec, pripoveduje svojo zgodbo (ustvari jo tim 
vzgojiteljev celotnega vrtca) in prosi otroke, da ji pomagajo razrešiti nek problem. 
Nastane dramska situacija, rešitev zapletov pa morajo otroci poiskati v realnem ži-
vljenju. Zgodba, ki se vse leto odvija v vrtcu kot posebni gledališko pedagoški per-
formans, je rdeča nit izvajanja celotnega izvedbenega kurikula. V domišljijski gle-
dališki situaciji se otroci ob določeni raziskovalni temi igraje udejstvujejo na vseh 
področjih kurikula in na vseh področjih temeljnih človekovih dejavnosti. S pomo-
čjo lutke odkrivajo svojo identiteto, ustvarjajo nove smisle in pomene. Odkrivajo 
resnični svet in ustvarjajo novega.

Ključne besede: pedagoška lutka, troslojni model načrtovanja, predšolski kurikul, 
gledališka pedagogika, vzgoja z umetnostjo
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Jasna Banovec | GLEDALIŠČE – DODANA VRE-
DNOST OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI

V prispevku predstavljena dramsko-gledališka delavnica v sklopu projekta »Cen-
ter za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potre-
bami in njihovim družinam« prikazuje vključenost otrok s posebnimi potrebami v 
dodatno obliko pomoči, ki jim ponuja in omogoča izboljšanje socialnega, čustvene-
ga in vedenjskega funkcioniranja. Vključeni učenci in učenke so uspešno premaga-
li svoje različnosti, izrazili svoje talente in izboljšali svojo samopodobo. Pri delu z 
otroki s posebnimi potrebami smo skušali slediti zadanim ciljem, hkrati pa slediti 
viziji strokovnega centra, ki želi aktivno vključiti vse – ne glede na primanjkljaje in 
težave – in hkrati spodbujati enake možnosti vseh otrok.

Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, projekt, dramsko-gledališka delavni-
ca, premagovanje primanjkljajev, enake možnosti

Katarina Klajn | GLEDALIŠČE IN VZGOJA 
ZA STRPNOST

Članek predstavlja poskus vključevanja gledaliških elementov v redni pouk v 3. tri-
adi osnovne šole s ciljem izboljšanja medosebnih odnosov med učenci. Dejavnosti so 
potekale v okviru projekta Erasmus+ KA1 Kulturna šola – evropska šola. Izvedene so 
bile v 4 stopnjah: raziskava, dramsko pisanje, pedagoške delavnice in uprizoritev, eval-
vacija. Prikazani so potek dela in posamezni izseki gradiva, ki je v celoti dostopno na 
spletni strani šole. Med ustvarjalnim procesom so se pokazale številne prednosti to-
vrstne dejavnosti: spodbujanje ustvarjalnosti učencev in učiteljev, spodbujanje kritič-
nega mišljenja, ozaveščanje različnih vrst diskriminacije, večja motiviranost učencev 
za reševanje problemov, sodelovanje učno šibkejših učencev in številne možnosti za 
medpredmetno povezovanje. Namen članka je deliti praktične izkušnje in poudariti, 
da dramatika ni le literarna zvrst, temveč tudi učinkovito učno-vzgojno orodje.

Ključne besede: gledališče, medsebojni odnosi, strpnost, osnovna šola, ustvarjalnost
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Mojca Rankl | POSTAVITEV STALNEGA 
LUTKOVNEGA KOTIČKA V IGRALNICI 

Lutke v vrtcu so naravno in zabavno podaljšanje domišljijske igre, ki jo otroci z 
veseljem uporabljajo in hitro usvojijo. Z malo spodbude odraslega pomagajo lutke 
otrokom razviti pomembne učne spretnosti. Prenos lutk v roke oz. na roke otro-
ka lahko predstavlja izhodišče za dragocene učne priložnosti. Zlasti je to zaznati 
pri razvoju komunikacijskih spretnosti, jezikovne širine, v družabnem/čustvenem 
razvoju, razvoju zaznavanja, gibanja ter pri razvijanju domišljije in ustvarjalnosti, 
ki sta pomembni za otrokovo samopodobo. Lutka zna pripovedovati, si izmišljati 
zgodbe in pesmi. Lahko je žalostna, vesela, radovedna, zamišljena, ... Lutka je lah-
ko posrednik in pomaga olajšati ali odstraniti težave. Uvedba stalnega lutkovnega 
kotička v igralnici omogoča otrokom nabiranje izkušenj pri sodelovalnem delu, 
ko so hkrati aktivni sooblikovalci igre, a se tudi učijo, kako prilagoditi svoje zami-
sli skupnemu cilju.

Ključne besede: lutkovni kotiček, otrok, igra, lutka, samopodoba

Nina Mesner | KDO JE SEŠIL VIDI SRAJCO? 
DRAMA KOT ORODJE RAZVIJANJA 
REZILIENTNOSTI

V svetu, ki je pogosto zelo fragmentiran, nastaja še večja potreba po izkušnjah, 
ki omogočajo celost, ki spodbujajo oziroma gradijo rezilientnost, fleksibilno odpor-
nost človeka. Kot izredno pomembno možnost razvijanja te izkušnje vidim v me-
todah drame v izobraževanju, ki omogočajo, da učenci uporabijo in razvijajo rado-
vednost in ustvarjalnost. Korenine za to ležijo v veščinah, ki so jih s pomočjo igre 
razvijali že od zgodnjega otroštva. Te veščine lahko zdaj uporabljajo za ustvarjalno 
raziskovanje sebe in sveta okoli njih. Mi smo jih uporabili za predelavo zgodbe Kdo 
je napravil Vidku srajčico v sodobno mladinsko dramo. 

Ključne besede: rezilientnost, igra, drama v izobraževanju, radovednost, ustvarjalnost
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Lorin Möscha | MEDVRSTNIŠKO NASILJE

Angleška beseda bullying je morda nova na Slovenskem, nikakor pa niso dejanja, 
ki jih označuje, neznana učencem, staršem in učiteljem osnovnih šol. Izraz bullying 
navadno prevedemo kot ustrahovanje, kar pa je le ena izmed oblik nasilnega ve-
denja in ne zajema celotnega pomena besede. Pri bullyingu gre za načrtovana in 
ponavljajoča se dejanja, katerih cilj je zaničevanje in poniževanje s fizičnim in psi-
hičnim izživljanjem nad vrstniki, kar pri žrtvah pušča hude in dolgotrajne čustvene 
in telesne posledice. Po podatkih Zveze prijateljev mladine Slovenije se nasilje v 
osnovnih šolah povečuje, in sicer vsako leto za dva odstotka. Do ugotovitve, da se 
tovrstne oblike nasilja pojavljajo tudi na nekaterih ljubljanskih osnovnih šolah, so 
v okviru razširjenega programa prišli učenci OŠ Ledina. Na rednih srečanjih jim 
je pod mentorstvom učitelja in z uporabo gledališke pedagogike uspelo prepoznati 
oblike nasilja, ki so jih opredelili kot medvrstniško nasilje (bullying) in o njih glasno 
spregovorili.

Ključne besede: šola, ustrahovanje, nasilje, medsebojni odnosi, ljubljanske osnov-
ne šole

Urša Lesar | OPOLNOMOČENJE UČENCEV 
Z METODAMI IN TEHNIKAMI GLEDALIŠKE 
IMPROVIZACIJE

V prispevku je predstavljena uporaba metod in tehnik gledališke improvizacije v 
osnovni šoli. Učitelj lahko v času podaljšanega bivanja pripomore k temu, da učenci 
na zabaven način pridobivajo in utrjujejo različne veščine. Opisanih je nekaj impro-
vizacijskih iger in vaj, s pomočjo katerih učenci krepijo svoje sposobnosti nastopa-
nja, zmanjšujejo tremo ter krepijo samozavest in samopodobo.

Ključne besede: gledališka improvizacija, improvizacijske igre, ustvarjalna drama, 
osnovna šola, nastopanje
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Bjanka Kršmanc in Urša Strehar Benčina | 
MLADO GLEDALIŠČE: GLEDALIŠKA 
IMPROVIZACIJA KOT VEJA GLEDALIŠKE 
PEDAGOGIKE

Tehnike gledališke improvizacije so uporabne ne le za razvijanje naravnega 
igralskega izraza, temveč predvsem za oblikovanje samostojnega, pogumnega in 
avtentičnega posameznika. V Pionirskem domu tako že več kot dvajset let razvi-
jamo gledališko improvizacijo kot metodo gledališke vzgoje, naše znanje pa širi-
mo in nadgrajujemo s pomočjo mednarodnega evropskega projekta sodelovanja 
»Young theatre – Mlado gledališče«. Cilji projekta so v praksi seznaniti pedagoge, 
gledališke profesionalce in mlade z abecedo gledališke improvizacije, z njeno upo-
rabo v šolskem in profesionalnem kulturnem okolju ter medsebojno povezovanje. 
Gledališka improvizacija predstavlja dostopen in izjemno uporaben odgovor na 
marsikatero težavo sodobne šole (in družbe nasploh), saj spodbuja sodelovanje, 
odgovornost, samoiniciativnost, prilagodljivost, uporabo telesa, obvladovanje 
različnih oblik komunikacije in mnogo drugih veščin, ki gradijo srečnega in uspe-
šnega posameznika.

Ključne besede: gledališka improvizacija, veščine, gledališka vzgoja, Mlado gledali-
šče, gledališka pedagogika

Nataša Špolad Manfreda | GLEDALIŠKA 
PEDAGOGIKA – POMEMBNA METODA 
POUČEVANJA V OSNOVNI ŠOLI

Prispevek govori o gledališki dejavnosti kot pomembni metodi poučevanja in 
učenja pri vseh osnovnošolskih predmetih, ter o prednostih, ki jih ta metoda prina-
ša na področju vzgoje in izobraževanja.

Ključne besede: gledališka pedagogika, osnovna šola, gledališka dejavnost, metode 
poučevanja, pouk
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Irena Stergar | OSVOJIMO ŠOLO 
Z GLEDALIŠČEM 

Spoznanja kažejo, da je umeščanje gledališča med pouk dovolj močno orod-
je za izboljšanje učenja. Poleg tega gledališke dejavnosti pozitivno vplivajo na 
otrokovo ustvarjalnost, čustva in na počutje v šoli, kjer se lahko otroci celostno 
razvijajo. Sodobni pristopi učenja, kot sta tudi drama v vzgoji in kreativna dra-
ma, omogočata gledališče za vse otroke. Pri pouku se z otroki igramo razne igre 
vlog, lutkovne igrice, kamišibaj, improvizacije, izrazni ples, pantomimo in gle-
dališke igre po predloženem besedilu ali poustvarjanju otrok. V drugem triletju 
lahko otroci umetnost doživljajo poleg rednih ur pri pouku tudi pri neobveznem 
izbirnem predmetu. Z gledališčem v šoli otroci pridobijo spretnosti in veščine 
na čustvenem, gibalnem in verbalnem področju – postanejo igrivi, radovedni in 
ustvarjalni. Z metodami klasičnega pouka so za to prikrajšani. Zaradi vseh dobrih 
učinkov gledališča bi morala biti gledališka pedagogika v naših šolah obvezna, 
tako kot je to v mnogih drugih državah. 

Ključne besede: gledališče, sodobni pouk, otrok, ustvarjanje, igra

Katja Kastelic | Z UPORABO GLEDALIŠKE 
PEDAGOGIKE NAD MATEMATIČNO 
ANKSIOZNOST 

Matematika je eden izmed osrednjih predmetov osnovnošolskega in srednje-
šolskega izobraževalnega programa. Za veliko dijakov predstavlja najtežji pred-
met, pri nekaterih se lahko pojavi tudi strah pred matematiko ali celo matema-
tična anksioznost. V prispevku predstavljam primer uporabe metod gledališke 
pedagogike pri reševanju dolgih računskih izrazov, ki so za večino dijakov zelo 
zahtevni, saj zahtevajo celostno obravnavo problema in upoštevanje številnih ma-
tematičnih pravil. 

Ključne besede: dijaki s posebnimi potrebami, gledališka pedagogika, igranje vlog, 
matematična anksioznost, strah



151

SKUPINA 4: Prednosti uporabe gledališke pedagogike pri pouku 

Petra Župevc | GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA 
PRI POUKU NARAVOSLOVJA

V prispevku želimo predstaviti odmik od tradicionalnih metod poučevanja z 
uvajanjem gledališke pedagogike v pouk naravoslovja in s tem učence spodbuditi k 
aktivnemu sodelovanju. Sodobne metode poučevanja se – v nasprotju s tradicional-
nimi, kjer sta avtoriteta in odgovornost na strani učitelja – osredotočajo na učenca 
kot odgovornega posameznika. Tovrstno učenje spodbuja učence k sodelovanju, iz-
boljša razredno klimo, razvija empatijo in smisel za humor, učenci so ob tem telesno 
aktivni in hitreje sprejemajo informacije, saj gre za varno in spodbudno okolje, v 
katerem je dovoljeno, da se učimo na lastnih napakah. 

V pouk naravoslovja gledališka pedagogika redko zaide, zato smo se odločili, da 
delovanje človeškega telesa (dihanje) predstavimo prav s to metodo. 

Ključne besede: gledališka pedagogika pri pouku naravoslovja, sodelovanje, diha-
nje, sodobna metoda poučevanja, telesna aktivnost

Tina Preglau Ostrožnik | ŠOLSKO GLEDALIŠČE 
KOT POLIGON ZA KREPITEV USTVARJALNOSTI

Prispevek govori o različnih vidikih medpredmetnega ustvarjanja šolske gle-
dališke predstave, kjer so otroci aktivno vključeni v vse faze nastajanja predstave 
– raziskovanje teme, oblikovanje scenarija, likovna podoba in glasbena podlaga 
ter končna postavitev predstave so v veliki meri prepuščeni udeležencem gle-
dališkega krožka. Učenci so v prvi fazi raziskovalci, ki v knjižnih in spletnih 
virih iščejo informacije o dani temi. Izberejo dejstva, ki so zanimiva, aktualna 
in atraktivna. Sledi pisanje scenarija, kjer se učenci posvetijo besednemu izra-
žanju in iščejo primeren slog in način podajanja informacij. Nadaljujejo z obli-
kovanjem likovne podobe (lutke, rekviziti, scena) ter izbiro glasbene podlage; 
zlasti pri slednjem je pomemben vidik empatije. Tudi vživljanje v vlogo, bese-
dna uprizoritev in gibanje na odru predstavljajo za mlade izjemne ustvarjalne 
izkušnje. Tovrsten pristop k ustvarjanju šolske gledališke predstave od učencev 
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terja izjemno angažiranost in ustvarjalnost, povezovanje različnih predmetnih 
področij pa krepi tudi kvalitetno medsebojno komunikacijo vseh udeležencev, 
nenazadnje tudi mentorjev. 

Ključne besede: šolsko gledališče, ustvarjalnost, empatija, odrska umetnost, med-
predmetno povezovanje

Jan Pirnat | BRIDGING (GRADIMO MOSTOVE) 
SOCIALNI KAPITAL LJUBITELJSKE KULTURE 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je vključen v mednarodni 
projekt Bridging, v katerem 8 partnerjev iz 7 držav raziskuje potencial soustvarja-
nja v ljubiteljski kulturi za povezovanje socialnega kapitala (socialno vključevanje 
in vzajemno zaupanje). Predstavljena bo analiza stanja soustvarjalnih aktivnosti na 
področju ljubiteljske kulture v 5 evropskih državah. Analiza je skupaj s predstavitvijo 
dobrih praks osnova za pripravo gradiv, ki bodo namenjena motivaciji in kot pomoč 
organizatorjem kulturnih izobraževanj in mentorjem pri načrtovanju soustvarjalnih 
aktivnosti. V sklepnem delu bo podana primerjava izhodišč gledališke pedagogike, 
ki se nanašajo na povezovanje socialnega kapitala in smotrnost uporabe teh načel 
tudi v neformalnem okolju ljubiteljske kulture. 

Ključne besede: ljubiteljska kultura, soustvarjanje, socialni kapital 
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Anita Mlinarič | GLEDALIŠČE NA PROSTEM

Otroci in tudi starejši se že od rojstva igramo. Skozi igro spoznavamo svet, pri-
jatelje in se učimo. Zato je igra ena izmed najosnovnejših oblik izobraževanja in 
sprostitve, hkrati pa nam lahko služi kot uvod v resnejše in uigrano delo. Sproščena 
oblika uigranega dela s pomočjo igre na planinskem taboru – kako to izvesti? Z do-
miselno gledališko igro, ki je otroke navdušila. Z ustrezno motivacijo in ustvarjalno 
domišljijo so otroci postali zelo kreativni. Skupaj z odraslimi so ustvarili in zaigrali 
pravo gledališko igro na planinskem taboru. Z njo smo razveselili in do solz nasme-
jali gledalce in nastopajoče. Povezali smo delo in igro, otroke in odrasle.

Ključne besede: gledališka igra, motivacija, domišljija, ustvarjalnost, tabor

Barbara Frank | POMEN VKLJUČEVANJA 
STARŠEV V GLEDALIŠKO PEDAGOGIKO 
V VRTCU

V prispevku bom govorila o pomembnosti sodelovanja med vrtcem in starši za 
celosten razvoj otroka. Zelo pomembno je, da starši zaupajo vzgojiteljem v vrtcu, za 
predšolsko vzgojo pa je ključno, da se starši udeležujejo srečanj ter so pripravljeni 
sprejeti izzive v dobro svojih otrok. S tem bogato dopolnijo neformalne oblike sre-
čanj in prispevajo svoj delež na kulturnem področju v vrtcu. Gledališka pedagogika 
daje predšolski vzgoji prav posebno noto na področju umetnosti. Starši s svojim 
sodelovanjem pokažejo, da nas podpirajo na tovrstnih področjih in zaupajo v naše 
delo. 

Ključne besede: gledališka pedagogika, dramska igra, sodelovanje, predšolska vzgo-
ja, starši
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Ksenija Pejanovič | KAKO USTVARITI 
LUTKOVNO PREDSTAVO V ENODNEVNI 
DELAVNICI

V prispevku je predstavljen primer dobre prakse ob združitvi dveh projektov: to 
sta republiški projekt Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti ter 
šolski projekt Potovanje v svet pravljic. 

Glavni namen je prikazati, kako nastane lutkovna predstava in kaj vse vključuje, 
ter ustvariti predstavo v enem dopoldnevu.

Ključne besede: učno okolje, enake možnosti, svet pravljic, nastanek lutkovne pred-
stave, elementi lutkovne predstave

Petra Pipenbaher | AKTIVNO VKLJUČEVANJE 
OTROK V NASTAJANJE GLEDALIŠKE 
PREDSTAVE

V prispevku predstavljam delo pri interesni dejavnosti gledališče in aktivno 
vključevanje učencev v vse faze nastanka avtorske gledališke predstave. Šestnajstim 
učencem 4. in 5. razreda sem predstavila osnovno zamisel za gledališko predstavo 
in bili so navdušeni. Zagnano in ustvarjalno so začeli sodelovati pri nastajanju igre z 
naslovom Džungla. Aktivni so bili pri pisanju besedila, izdelovanju kostumov, pro-
jekciji in izdelavi rekvizitov. Učenci so imeli možnost izraziti svojo ustvarjalnost 
in zamisli. S predstavo smo se udeležili Območnega srečanja otroških gledaliških 
skupin v SNG Maribor in se ob koncu šolskega leta predstavili staršem in krajanom 
na zaključni prireditvi OŠ Rače.

Ključne besede: gledališka predstava, interesna dejavnost, aktivno vključevanje, 
ustvarjalnost, Džungla
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Zvonka Španger | OD IDEJE DO PREDSTAVE

Otroci imajo gledališče zelo radi. Omogoča jim zabavo, hkrati pa jih izobražuje, 
vzgaja in spodbuja osebni in družbeni razvoj. Tudi na OŠ Dobrova se to potrjuje, saj 
je gledališki krožek ena izmed najbolj priljubljenih interesnih dejavnosti. 

V prispevku bom poleg teoretičnih dejstev o pozitivnih učinkih gledališča prika-
zala, kako je nastajala naša avtorska dramska predstava Staro-novi časi. Upoštevali 
smo številne otroške ideje, kar je našemu skupnemu delu dalo še dodatno vrednost. 
Obenem bom na primeru predstavila, s kakšnimi težavami se srečuje mentor gle-
dališkega krožka in kako jih s svojo iznajdljivostjo in sodelovanjem učencev rešuje. 

Ključne besede: gledališka predstava, kreativnost, sodelovanje učencev, gledališki 
krožek, medsebojni odnosi
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Urška Lučka Novak | DRAMA – PRIPRAVA 
ZA ŽIVLJENJE

Drama v izobraževanju je metoda, ki ima jasen vzgojni cilj in omogoča učenje 
na podlagi izkušenj. Posebnost metode je v tem, da je usmerjena v proces, pri 
katerem učenci/mladi postanejo aktivni udeleženci v oblikovanju lastnega učenja. 
V spodnjem prispevku bom podala opis procesa izvedene delavnice po programu 
DIE (Drama in Education) in njene rezultate. Delavnica bo kronološko opisana 
in podkrepljena s komentarji. Središče drame je bilo raziskovanje izločenosti iz 
socialnega vrstniškega okolja. S pomočjo zgodbe so otroci raziskovali tudi pomen 
prijateljstva. 

Ključne besede: drama v izobraževanju, metoda, proces, izkušenjsko učenje, vrstni-
ška izločenost

Mojca Planinc | USTVARJALNO RAZISKOVANJE IN 
EKOLOŠKO OSVEŠČANJE PREKO GLEDALIŠČA

Gledališče je ogledalo družbe in družbenih sprememb ter neposredna kritika druž-
be, ki kliče po spremembah. S svojo izobraževalno, vzgojno in aktivistično vlogo se 
gledališče poleg socialnih težav v novejšem času dotakne tudi ekološke problematike. 
Z vso svojo širino lahko gledališče s svojimi elementi poseže tudi v šolski prostor.

Otrokom gledališče nudi možnost raziskovanja, soočanja s težavami, odkrivanja 
drugačnih rešitev problemov. Proces poteka v spodbudnem, sprejemajočem okolju 
in učenci se tako učijo kritičnega mišljenja. V prispevku želim pokazati, da je gleda-
liška igra možna izbira načina dela z učenci tudi za poglabljanje ekološkega znanja, 
zaznavanje konkretnih težav in ozaveščanje drugih težav. Dejavnosti so osredotočene 
na otroke, ki se skozi ustvarjanje, lastno delo in izkušnjo učijo. Pridobljeno znanje je 
znanje višjih taksonomskih stopenj, je trdnejše, preizkušeno in praktično preverjeno. 

Ključne besede: gledališče, gledališka (performativna) pedagogika, raziskovalni ta-
bor, raziskovanje, kreativnost
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SKUPINI 6 in 9: Gledališka pedagogika v praksi 

Matevž Stanovnik | OBLIKOVANJE IN IZDELAVA 
BUTAJA

Prispevek govori o možnosti motivacije dijakov srednjih poklicnih šol in uporabi 
gledališke pedagogike v učnem procesu. Pri poučevanju dijakov tehniških smeri ne 
moremo mimo dejstva, da so dijaki večinoma bolj tehnično usmerjeni in sta jim gle-
dališče in umetnost nasploh dokaj tuji področji. Ob razmišljanju, kako najti rešitev 
tega problema, sem v sodelovanju s profesorico umetnosti videl možnost v kamiši-
baju. Dijaki poklicno-tehniške usmeritve lesarstva na Zavodu za gluhe in naglušne 
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu ZGN Ljubljana) so samostojno oblikovali, načrto-
vali, izdelali tehniške risbe in na laserskem stroju izdelali butaj. Izdelavo butaja so 
nato v obliki gledališke igre predstavili svojim sošolcem.

Ključne besede: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, umetnost, gledališče, butaj, 
kamišibaj

Tamara Sernec | SREČANJE S PLESOM 
IN GIBOM NA GLEDALIŠKEM TABORU

S prispevkom sem želela predstaviti sodelovanje z gibalnimi aktivnostmi na 
raziskovalnem gledališkem taboru, katerega osrednja tema je bila narava in eko-
logija. Zanimalo me je, kako lahko z vključevanjem gibalnega ustvarjanja po 
principih plesno-gibalne terapije pripomorem k udejanjanju postavljenih ciljev 
tabora in kakšni so učinki plesno-gibalne delavnice. Gibanje je ključnega pome-
na za celosten otrokov razvoj. Z vključevanjem gibanja, gibalnih iger in plesa 
spodbujamo ustvarjalnost, nove izkušnje pa se lahko prenesejo tudi v vsakdanje 
življenje. Na podlagi izkušenj z dveh taborov ugotavljam, da so dejavnosti pri-
tegnile k sodelovanju vse učence, ki so bili posledično ustvarjalni in povezani 
kot skupina. Prav tako so dejavnosti pripomogle k ekološkemu ozaveščanju in 
povezovanju z naravo. 

Ključne besede: ples, gibanje, plesno-gibalna terapija, ustvarjalnost, grajenje 
odnosov
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SKUPINA 7: Uporaba elementov gledališke pedagogike pri pouku 

Branko Stepančič | PRAVLJIČNA STENA

Prispevek opisuje sodelovanje v Erasmus+ projektu – InnoTeach. Opredeljuje 
možnosti povezovanja elementov gledališke pedagogike ter likovnega in filmskega 
ustvarjanja z Lizbonsko strategijo in ET 2020. Problematizira vdor poslovnih mo-
delov v izobraževalni sistem in predstavi enega od možnih načinov, kako vzpostaviti 
enakovreden dialog in partnerski odnos med različnimi deležniki, ki soustvarjajo 
pedagoški prostor. Pokaže, kako z interdisciplinarnim pristopom krepimo ustvarjal-
nost in radovednost učencev ter učiteljev in kako lahko vzpostavimo odnos do dela 
in dosežkov drugih ter do prostora, v katerem ustvarjamo in živimo. Predstavi eno 
od možnosti, kako lahko učenci preko različnih zvrsti umetnostnega ustvarjanja 
aktivno sooblikujejo in preoblikujejo učne procese.

Ključne besede: ustvarjalnost, mednarodni projekti, filmska vzgoja, projektno uče-
nje, gledališka pedagogika

Natalija Ekart Misleta | STOJI UČILNA ZIDANA ...

Dom Antona Skale Maribor predstavlja dom otrokom in mladostnikom s po-
sebnimi potrebami, ki se izobražujejo v OŠ Gustava Šiliha po osnovnošolskem pro-
gramu z nižjim izobrazbenim standardom ter po posebnem programu vzgoje in 
izobraževanja.

Strokovni delavci Doma Antona Skale Maribor otrokom in mladostnikom preko 
raznovrstnih dejavnosti in aktivnosti omogočamo vključevanje v različne projekte 
tudi izven doma. Na ta način jim omogočamo interakcijo s širšim družbenim oko-
ljem. Eden izmed takšnih projektov je lokalni projekt Mladi za napredek Maribora, 
v katerem sodelujemo od leta 2013 naprej. To pot smo se odločili, da našo razisko-
valno nalogo predstavimo s pomočjo igre. Preko igre vlog tudi otroci/mladostniki s 
posebnimi potrebami dobivajo nove izkušnje, potrebne za nadaljnje življenje, hkrati 
pa se lahko vživijo v drugačen svet, svet odgovornosti in pravil.

Ključne besede: Dom Antona Skale Maribor, mladostniki s posebnimi potrebami, 
raziskovalna naloga, igra, igra vlog
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SKUPINA 7: Uporaba elementov gledališke pedagogike pri pouku 

Lučka Drnovšek | IZ RAZREDA NA ODER

Učni proces, ki vključuje umetnost in kulturne prvine, pri učencih razvija kre-
ativnost, samoiniciativnost, domišljijo, čustveno inteligentnost, moralne vrednote, 
samostojnost, sposobnost kritične presoje ter svobodnega razmišljanja in delova-
nja. To so veščine, ki posamezniku omogočajo kvalitetno življenje v sodobni družbi. 
Učni proces, ki celoten oddelek dvanajstletnikov popelje na oder, kjer odigrajo pra-
vo gledališko predstavo, pa je prav posebna izkušnja.

Ključne besede: gledališče, izobraževanje, ustvarjalnost, učenec, individualni razvoj 

Nejc Grošelj | SPODBUJANJE RADOVEDNOSTI 
UČENCEV SKOZI SOBO POBEGA

Sobe pobega so postale v zadnjih letih velik trend po vsem svetu. Koncept igre je pre-
prost: skupina ljudi je zaprta v sobi in mora rešiti zaporedje ugank, da lahko najde izhod iz 
sobe. Ta koncept se da uporabiti tudi v izobraževanju ob utrjevanju ali preverjanju znanja, 
kjer učenci v majhnih skupinah rešujejo uganke na določeno učno temo v razredu, ko pa 
jim uspe rešiti vse uganke, pobegnejo iz učilnice. Pri tem vsak učenec v skupini igra do-
ločeno vlogo in le s timskim delom uspe skupini pobeg iz učilnice. Koncept poučne sobe 
pobega je bil testiran na dveh različnih predmetih in starostnih skupinah. Na Osnovni šoli 
Idrija so učenci 9. razreda pri matematiki dokazali znanje reševanja enačb in linearnih 
funkcij, na Osnovni šoli Črni Vrh nad Idrijo pa so učenci 7. razreda pri izbirnem predmetu 
urejanja besedil rešili nekaj ugank iz mednarodnega računalniškega tekmovanja Bober. 
Evalvacija ob koncu učne ure je pokazala, da so učenci pri takem načinu dela zelo uživali in 
se hkrati tudi veliko novega naučili. V prispevku bo predstavljena organizacija in izpeljava 
takega načina dela v razredu in razdelitev igre vlog med posameznimi učenci. 

Ključne besede: soba pobega, radovednost, igra vlog, matematika, računalništvo.
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SKUPINA 7: Uporaba elementov gledališke pedagogike pri pouku 

Sabina Gramc Lokar | UPORABA ELEMENTOV 
GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE PRI URAH 
ANGLEŠČINE NA ZGNL

Z vnašanjem elementov gledališke pedagogike popestrimo pouk ter zmanjšuje-
mo stres in tesnobo pri dijakih s posebnimi potrebami. Skozi igre vlog in s pomo-
čjo nastopanja pred sošolci postanejo dijaki bolj suvereni pri uporabi angleščine, so 
sproščeni in pripravljeni na aktivno sodelovanje pri pouku. Prispevek predstavlja 
primer vključevanja elementov gledališke pedagogike v pouk angleščine na srednji 
šoli Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana ter poroča o vplivih teh vaj na učenje 
angleščine, dinamiko v razredu in vedenje dijakov. 

Ključne besede: gledališka pedagogika, posebne potrebe, poučevanje angleščine, sre-
dnja šola, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Irina Lešnik | DRAMA V IZOBRAŽEVANJU NA 
TEČAJU SLOVENŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA

Drama v izobraževanju se od klasične drame razlikuje predvsem po usmerjeno-
sti na proces namesto na končni produkt. Za učitelja lahko predstavlja pomemben 
pripomoček pri doseganju kurikularnih ciljev z raznovrstnih predmetnih področij. 
V pričujočem prispevku opisujem primer izvedene drame v izobraževanju v okvi-
ru tečaja slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Celoten postopek je kronološko 
opisan in razdelan na ključne dramske elemente: kontekst dramske fikcije, vloge in 
razmerja, dramska napetost, čas in prostor, jezik in gib, simboli in pomeni. 

Ključne besede: drama v izobraževanju, proces, fikcija, vloge, učenje jezika



161

SKUPINA 8: Motiviranje učencev in dijakov s pomočjo gledališke pedagogike 

Tina Grošelj | UPORABA KAMIŠIBAJA 
V RAZREDU

Kamišibaj je vedno bolj priljubljena oblika gledališča, kjer zgodbo pripoveduje-
mo s pomočjo zgodb, ki so vstavljene v lesen oder, ki se imenuje butaj. S pomočjo 
kamišibaj predstave sem poskušala razložiti snov v kombiniranem oddelku 5. in 6. 
razreda prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom in ob tem ugotovila, da so si učenci zapomnili zelo veli-
ko vsebine, da so svoja znanja povezovali z dosedanjimi izkušnjami, ves čas so bili 
aktivni in zelo motivirani. 

Ključne besede: usvajanje učne snovi, kamišibaj, gledališče, učenci s posebnimi po-
trebami, motivacija

Darka Kocijančič | GLEDALIŠČE NA IGRIŠČU 
VRTCA

Gledališče je danes le eden izmed mnogih medijev, ki so nam na voljo. Vsak 
medij ima svoje zakonitosti in vsakega se je treba priučiti. Gledališče je otrokom 
izredno blizu, ugotavljamo pa, da je v naš vzgojno-izobraževalni proces premalo 
vključeno. Ker se zavedam pomena dramske in lutkovne igre v predšolskem obdob-
ju, sem razmišljala, kako otroke motivirati za gledališče in kako gledališče vključiti 
v dejavnosti kurikula. Idejo o gledališkem odru na igrišču vrtca sem predstavila 
vodstvu vrtca, ki me je podprlo. Izrisala sem idejni osnutek gledališkega odra z lut-
kovnim paravanom ter klopmi za gledalce. Projekt smo s pomočjo podjetja s certi-
fikatom tudi realizirali.

Gledališki oder spodbuja otroke k dramski igri v naravi, vabi jih k domišljijski 
igri, preprosti improvizaciji, igranim lutkovnim predstavam. Z odrom lahko na vsa 
področja kurikula vključimo elemente gledališča in lutkovne igre.

Ključne besede: realizacija ideje, gledališka dejavnost, gledališče v naravi, motiva-
cija, otroci
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SKUPINA 8: Motiviranje učencev in dijakov s pomočjo gledališke pedagogike 

Katja Krajnc | V ISKANJU POTI DO BOLJŠEGA 
RAZVOJA JEZIKA PRI GLUHIH IN NAGLUŠNIH 
UČENCIH

Večina gluhih otrok ima velike težave z usvajanjem jezika, s pismenostjo in z ja-
snim izražanjem misli. Poučevanje gluhih otrok je izziv za učitelje, ki nikoli ne bi smeli 
nehati iskati poti do boljšega znanja. Srečamo se pravzaprav s poučevanjem dveh je-
zikov, slovenskega in slovenskega znakovnega jezika, ki nima enakovrednega mesta v 
šolskem sistemu. Res ni več veliko otrok, ki bi bili uporabniki slovenskega znakovnega 
jezika, vendar imajo pravico, da se učijo v jeziku, ki ga razumejo. Ključnega pomena 
je sprejetje gluhote v družini in način komunikacije z otrokom od rojstva dalje. Veliko 
slišečih staršev napačno verjame, da bo učenje znakovnega jezika negativno vplivalo 
na učenje govorjenega jezika njihovega otroka in zaradi tega pogosto odlašajo s pričet-
kom učenja znakovnega jezika. Zgodnja leta pa so ključna za razvoj jezika.

Na področju poučevanja še naprej odkrivamo različna orodja in metode in prav 
uporaba elementov gledališke pedagogike pri usvajanju jezika je za otroke z najtežjo 
izgubo sluha ena od prijaznejših in prijetnejših poti; delček tega iskanja bom pred-
stavila v prispevku.

Ključne besede: gluhi, slovenski znakovni jezik, gluhota v družini, učenje znakovne-
ga jezika, gledališka pedagogika

Darja Cekin | UPORABA METOD GLEDALIŠKE 
PEDAGOGIKE PRI DOPOLNILNEM POUKU 

V prispevku je predstavljenih nekaj idej o tem, kako si pri dopolnilnem pou-
ku pomagamo z metodami gledališke pedagogike. Učenci imajo radi raznolikost in 
gledališka pedagogika ponuja veliko možnosti. Znanje, pridobljeno na ta način, je 
trajnejše in bolj zanesljivo. Učenci ga sprejemajo kot igro, učijo pa se tudi samore-
gulacijskih spretnosti in socialnih veščin.

Ključne besede: učenje, igra, dopolnilni pouk, gledališka pedagogika, socialne veščine
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SKUPINA 8: Motiviranje učencev in dijakov s pomočjo gledališke pedagogike 

Petra Tot | MARIONETA IN PREDŠOLSKI OTROK

Prispevek govori o marionetah, ki sem jih ponudila pet in šest let starim otrokom 
v oddelku. Gre za najzahtevnejšo obliko lutkovne tehnike, pri kateri so morali otroci 
delati več stvari hkrati. Za manipuliranje lutke so uporabljali obe roki, paziti so mo-
rali na njeno koordinacijo in ji hkrati posredovati še govor. Zanimalo me je, ali bodo 
otroci zmogli manipulirati z marioneto in kako jih bo lutka na nitki vzpodbudila za 
nadaljnje ustvarjanje. Za evalvacijo dejavnosti smo uporabili posnetke, ki so nastali 
med procesom. Te smo si skupaj z otroki ogledali in jih komentirali. Uporabili smo jih 
kot nadgradnjo oziroma izboljšavo lutkovne tehnike z marionetami.

Ključne besede: marioneta, otrok, igra, ustvarjanje, domišljija

Nika Kolenc | NAVDIHUJOČA RADOVEDNOST

Začetne faze formalnega izobraževanja so lahko za učence stresne. Sprememba 
okolja lahko prinaša negotovost, ki na učence deluje zaviralno. Učitelj mora v razredu 
ustvariti spodbudno učno okolje, ki učence motivira, da se odprejo za delo. Za dose-
go cilja lahko uporablja metode gledališke pedagogike, ki pomagajo učencem, da se 
sprostijo, se aktivno vključijo v delo v razredu in s tem usvajajo novo znanje. Ob tem 
krepijo pozitivno samopodobo in se učijo, da je preizkušanje novih stvari dobro in 
varno. Ko je spodbudno učno okolje vzpostavljeno, učenec lahko razvija svoje po-
tenciale, sprašuje, se zanima in kaže svojo radovednost. Gledališka dejavnost vzbuja 
radovednost, pri učencu krepi ljubezen do učenja, ki počasi prerašča šolske okvire in 
je vseživljenjsko, kritično naravnana.

Ključne besede: spodbudno učno okolje, motivacija, radovednost, raziskovalnost, 
vseživljenjsko učenje
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ČETRTEK, 18. oktober 2018

9.00 - 9.45 | registracija | odžejnica

10.00 - 10.30 | otvoritev konference | 
šentjakobski oder
Konservatorij za glasbo in balet 
Ljubljana, oddelek za sodobni ples |
GLASOVI IZ PRETEKLOSTI
koreografija: Jana Kovač Valdes

10.30 - 11.30 | predavanje | šentjakobski oder
Kari Mijaaland Heggstad (Norveška) | 
SEDEM POTI DO DRAME 
o otroški ustvarjalnosti in kritičnem 
razmišljanju v drami

11.30 - 12.00 | odmor

12.00 - 13.00 | predavanje | šentjakobski oder 

Andy Kempe (VB)
 
|
 VEŠČINE + ZNANJE  

OMEJITVE
 
13.00 - 14.30 | odmor za kosilo

14.00 – 15.00 | predstavitev didaktične igre | 
več lokacij 
Let’s talk… / DEJ POVEJ!

15.00 - 16.30 | referati udeležencev 

SKUPINA 1 | predverje velikega odra | 
UČENJE JEZIKA
 
Andreja Perdih | KAMIŠIBAJ 
PRIPOMOČEK PRI POUČEVANJU IN 
UČENJU NA RAZLIČNIH PODROČJIH

Simona Šoštar | VES SVET JE ODER, TUDI 
UČILNICA

Simona Kolarič Wolf | GLEDALIŠKA 
PEDAGOGIKA KOT POMOČ 
V RAZVOJU GOVORA OTROK
 
Snežana Tesić | LUTKA KOT MOTIVATOR 
V PROCESU USVAJANJA BESEDILA 
PESMI
 
Janja Horvat | BRANJE V PRVEM 
TRILETJU IN USTVARJALNO 
POUSTVARJANJE
 
Bojan Mord | BRANJE PRAVLJIC 
GLUHEMU OTROKU S PODPORO 
V ZNAKOVNEM JEZIKU

SKUPINA 2 | šentjakobski oder | 
GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA 
IN USTVARJALNOST

Simona Lanišek | GLEDALIŠČE IN 
USTVARJALNI GIB

Ana Pečnik | MASKA RDEČE SMRTI

Martina Motl | GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA 
PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI
 
Jasmina Tomšič | RADOVEDNO O GLASBI 
V GLEDALIŠČU IN GLEDALIŠČU V 
GLASBI
 
Petra Vrh Vrezec | OPERA ZA OTROKE - 
JE TO TABU?
 
Irma Krečič Seljko | GLEDALIŠKA 
PEDAGOGIKA KOT IZZIV SODOBNE 
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Dora Gobec | PROJEKTNO DELO Z LUTKO

PROGRAM KONFERENCE
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SKUPINA 3 | partizani | SOCIALNO 
UČENJE

Nina Mesner | KDO JE SEŠIL VIDI 
SRAJCO. DRAMA KOT ORODJE 
RAZVIJANJA REZILIENTNOSTI

Jasna Banovec | GLEDALIŠČE - DODANA 
VREDNOST OTROKOM 
S POSEBNIMI POTREBAMI

Mojca Rankl | POSTAVITEV STALNEGA 
LUTKOVNEGA KOTIČKA 
V IGRALNICI

Katarina Klajn | GLEDALIŠČE IN VZGOJA 
ZA STRPNOST

Lorin Möscha | MEDVRSTNIŠKO NASILJE

Urša Lesar | OPOLNOMOČENJE 
UČENCEV Z METODAMI 
IN TEHNIKAMI GLEDALIŠKE 
IMPROVIZACIJE

16.30 - 17.00 | odmor

17.00 - 19.00 | delavnice

predverje odra pod zvezdami | plesna delavnica 
Petra Pikalo (Slovenija) | GIBALNE IGRE 
V RAZREDU

predverje velikega odra | DIE delavnica
Katrine Heggstad (Norveška) | VAFLJEVI 
SRČKI

partizani | DIE delavnica
Kari Mijaaland Heggstad (Norveška) | 
ZELENI OTROCI

vogalnica | lutkovna delavnica
Helena Korošec (Slovenija) | LUTKOVNI 
STRAHOŽER

šentjakobski oder | kamišibaj delavnica
Jelena Sitar Cvetko (Slovenija) | KAKO 
USTVARITI KAMIŠIBAJ PREDSTAVO?

19.00 - 19.30 | odmor

19.30 | pogovor | veliki oder lutkovnega 
gledališča
pogovor s soavtorjema predstave Tinom 
Grabnarjem in Brino Rafaelo Klamfer ter 
umetniško vodjo Lutkovnega gledališča 
Ljubljana Ajdo Rooss
pogovor vodi: Ana Duša

lutkovna predstava Lutkovnega gledališča 
Ljubljana | MARTIN KRPAN 
režija: Tin Grabnar

PETEK, 19. oktober 2018

8.00 - 9.00 | predstavitev didaktične igre | 
več lokacij
Let’s talk… / DEJ POVEJ!
 
9.00 - 10.00 | predavanje | šentjakobski oder 
Katrine Heggstad (Norveška) | OD 
BESEDILA DO GLEDALIŠČA kako sprožiti 
radovednost in doseči ustvarjalnost

10.00 - 10.30 | odmor

10.30 - 12.30 | okrogla miza | šentjakobski oder 
GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA V 
IZOBRAŽEVANJU
moderira: Gaja Višnar

12.30 - 12.45 | odmor

12.45 - 14.15 | referati udeležencev 

SKUPINA 4 | predverje velikega odra | 
PREDNOSTI UPORABE GLEDALIŠKE 
PEDAGOGIKE PRI POUKU 
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Nataša Špolad Manferda | GLEDALIŠKA 
PEDAGOGIKA, POMEMBNA METODA 
POUČEVANJA V OSNOVNI ŠOLI

Petra Župevc | GLEDALIŠKA PEDAGOGI-
KA PRI POUKU NARAVOSLOVJA

Bjanka Kršmanc in Urša Strehar Benčina | 
YOUNG THEATRE - GLEDALIŠKA 
IMPROVIZACIJA KOT VEJA GLEDALIŠKE 
PEDAGOGIKE

Irena Stergar | OSVOJIMO ŠOLO Z 
GLEDALIŠČEM

Tina Preglau Ostrožnik | ŠOLSKO 
GLEDALIŠČE KOT POLIGON 
ZA KREPITEV USTVARJALNOSTI

Katja Kastelic | Z UPORABO GLEDALIŠKE 
PEDAGOGIKE NAD MATEMATIČNO 
ANKSIOZNOST

Marjeta Turk in Jan Pirnat | BRIDGING 
(GRADIMO MOSTOVE) - SOCIALNI 
KAPITAL LJUBITELJSKE KULTURE

SKUPINA 5 | šentjakobski oder | 
GLEDALIŠKO USTVARJANJE

Anita Mlinarič | GLEDALIŠČE NA PROSTEM

Petra Pipenbaher | VKLJUČEVANJE 
OTROK V NASTAJANJE GLEDALIŠKE 
PREDSTAVE

Zvonka Španger | OD IDEJE DO 
PREDSTAVE

Ksenja Pejanovič | KAKO USTVARITI 
LUTKOVNO PREDSTAVO 
V ENODNEVNI DELAVNICI

Barbara Frank | POMEN VKLJUČEVANJA 

STARŠEV V GLEDALIŠKO PEDAGOGIKO 
V VRTCU

Karmen Ivančič | IZVEDBA GLEDALIŠKE 
PREDSTAVE TRIVIALNEGA BESEDILA OD 
IDEJE DO IZVEDBE

SKUPINA 6 | partizani | GLEDALIŠKA 
PEDAGOGIKA V PRAKSI I. del

Lučka Urška Novak | DRAMA - PRIPRAVA 
ZA ŽIVLJENJE

Mojca Planinc | USTVARJALNO 
RAZISKOVANJE IN EKOLOŠKO 
OSVEŠČANJE PREKO GLEDALIŠČA

Tamara Sernec | SREČANJE S PLESOM 
IN GIBOM NA GLEDALIŠKEM TABORU

14.15 - 15.30 | odmor za kosilo

15.30 - 17.30 | delavnice 

šentjakobski oder | kamišibaj delavnica
Jerca Cvetko in Jure Engelsberger 
(Slovenija) | KAMIŠIBAJ - NADALJEVALNA 
DELAVNICA

partizani | DIE delavnica
Katrine Heggstad (Norveška) | KRALJEVI 
KLJUČI

predverje velikega odra | DIE delavnica
Kari Mijaaland Heggstad (Norveška) | 
BRATA LEVJESRČNA

vogalnica | gledališko-pedagoška delavnica
Ana Duša (Slovenija) | GLEDALIŠČE 
MLADIH

predverje odra pod zvezdami | impro delavnica
Urša Strehar Benčina (Slovenija) | IMPRO 
GLEDALIŠKA DELAVNICA



168

17.30 - 18.00 | odmor

18.00 - 20.00 | pogovor s psihologinjo | oder 
pod zvezdami
NAJSTNIKI IN NJIHOVE TESNOBE
gostja: Nuša Klinar
pogovor vodi: Ana Duša 

mladinska predstava Lutkovnega 
gledališča Ljubljana | VIHAR V GLAVI
režija: Primož Ekart

SOBOTA, 20. oktober 2018

8.00 - 9.00 | predstavitev didaktične igre | 
več lokacij 
Let’s talk… / DEJ POVEJ! & jutranja kava

9.00 - 9.45 | predavanje | šentjakobski oder
Chang Chandruang Janaprakal (Tajska) | 
REZULTAT SE VRNE V NARAVO

10.00 - 12.00 | delavnice

partizani | DIE delavnica
Andy Kempe (Velika Britanija) | 
IZGUBLJENA DEKLICA

vogalnica | gledališka delavnica
Kim Komljanec (Slovenija) | ODRSKA 
“GEOGRAFIJA”

predverje velikega odra | gledališko-
pedagoška delavnica
Sandra Jenko (Slovenija) | USTVARJALNO 
POUČEVANJE DRAMATIKE 

šentjakobski oder | impro delavnica
Chang Chandruang Janaprakal (Tajska) 
| THAI MUSIC FOR CREATING THE 
ATMOSPHERE OF LEARNING

12.00 - 12.30 | odmor

12.30 - 14.00 | referati udeležencev
 
SKUPINA 7 | predverje velikega odra | 
UPORABA ELEMENTOV GLEDALIŠKE 
PEDAGOGIKE PRI POUKU

Natalija Ekart Misleta | STOJI UČILNA 
ZIDANA

Lučka Drnovšek | IZ RAZREDA NA ODER

Branko Stepančič | PRAVLJIČNA STENA

Nejc Grošelj | SPODBUJANJE 
RADOVEDNOSTI UČENCEV SKOZI SOBO 
POBEGA

Sabina Gramc Lokar | UPORABA 
ELEMENTOV GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE 
PRI URAH ANGLEŠČINE NA ZGNL

Irina Lešnik | DRAMA V IZOBRAŽEVANJU 
NA TEČAJU SLOVENŠČINE KOT TUJEGA 
JEZIKA

SKUPINA 8 | partizani | MOTIVIRANJE 
UČENCEV IN DIJAKOV 
S POMOČJO GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE

Petra Tot | MARIONETA IN PREDŠOLSKI 
OTROK

Nika Kolenc | NAVDIHUJOČA 
RADOVEDNOST

Darka Kocijančič | GLEDALIŠČE NA 
IGRIŠČU VRTCA

Tina Grošelj | UPORABA KAMIŠIBAJA V 
RAZREDU

Darja Cekin | UPORABA METOD 
GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE 
PRI DOPOLNILNEM POUKU
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Katja Krajnc | V ISKANJU ZABAVNIH 
POTI DO RAZVOJA JEZIKA PRI GLUHIH 
IN NAGLUŠNIH OTROCIH

SKUPINA 9 | šentjakobski oder | 
GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA 
V PRAKSI II. del

Matevž Stanovnik | OBLIKOVANJE IN 
IZDELAVA BUTAJA

Meta Štampek | ZMAJČEK IN MORSKA 
DEKLICA

Barbara Pogačar | KONFLIKTNE 
SITUACIJE IN IGRA VLOG

14.00 - 15.30 | odmor za kosilo

15.30 - 17.30 | delavnice 

partizani | DIE delavnica
Andy Kempe (Velika Britanija) | 
IZGUBLJENA DEKLICA

predverje velikega odra | didaktična igra v 
pedagoškem procesu
Veronika Gaber Korbar in Katarina Picelj 
(Slovenija) | VRTILJAK ČUSTEV

vogalnica | gledališka delavnica
Kim Komljanec (Slovenija) | ODRSKA 
“GEOGRAFIJA”

šentjakobski oder | impro delavnica
Urša Strehar Benčina (Slovenija) | IMPRO 
GLEDALIŠKA DELAVNICA
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