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POVZETEK 

 

Spoznanja kažejo, da je umeščanje gledališča med pouk dovolj močno orodje 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 drama, omogočata gledališče za vse otroke. Pri pouku se z 

otroki igramo razne igre vlog, lutkovne igrice, kamišibaj, improvizacije, izrazni ples, 

pantomimo in gledališke igre po predloženem besedilu ali poustvarjanju otrok. V drugem 

triletju lahko otroci umetnost doživljajo poleg 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, kot je v nekaterih državah že dolgo.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LET'S WIN THE SCHOOL WITH THEATRE 

 

ABSTRACT 

 

The findings show that placing the theatre into lessons is quite a powerful tool for enhancing 

learning. Additionally, theatre activities also have a positive influence on the child's 

creativity, emotions and wellbeing at school, where children can develop holistically. Modern 

approaches to learning, such as drama in education and creative drama, enable all children to 

experience the theatre. In the lessons, we play with the children different role plays, puppetry, 

kamishibai, improvisations, expressionist dance, pantomime and theatre plays according to 

the text presented or recreated by children. In the second triennium, children can experience 

art within the framework of lessons, but also in the non-mandatory optional subject. Through 

theatre in school, children gain skills and competences in the emotional, motive and verbal 

field - they became playful, curious and creative. With the methods of classic teaching they 

are deprived of that. Because of all the positive effects of theatre, theatre pedagogy should be 

obligatory in our schools, as it has been in many countries for a long time.  
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UVOD 

 

V članku želim prikazati, zakaj je sploh smiselna in potrebna gledališka pedagogika med 

poukom, kako vpliva na otroke, ter kako otroci doživljajo gledališče. Navedla in pojasnila 

bom, kaj nam omogoča gledališka pedagogika pri pouku, in predstavila, kaj lahko z otroki 

počneš z neklasičnimi metodami pouka, torej s pristopom gledaliških dejavnosti. Prispevek 

bom popestrila z lastnimi spoznanji in uporabo gledališča pri pouku v prvem triletju in pri 

pouku umetnosti v drugem triletju. 

 

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA  KOT ORODJE ZA IZBOLJŠANJE POUKA 

 

Da je umeščenje gledališča med pouk dovolj močno orodje za izboljšanje učenja, spoznavam 

sama pri pouku od najmlajših učencev – šestletnikov do starejših – dvanajstletnikov, vendar 

so me pri pripravi prispevka zanimala tudi mnenja in spoznanja strokovnjakov. 

Pri nas je gledališka pedagogika v šolah in v veliki meri tudi v vrtcih (čeprav je vključena v 

kurikulum) še vedno metoda navdušenih posameznih učiteljev, čeprav vemo, da se v drugih 

državah (Združene države Amerike, Velika Britanija) umešča v učne načrte že od druge 

polovice dvajsetega stoletja; prav tako so kreativne dramske metode del učnega načrta na 

Norveškem (Korošec, 2007:112). Argyro Skitsa navaja, da se je gledališče kot sredstvo za 

poučevanje začelo v grških šolah od 1990 dalje (tudi učbeniki vsebujejo gledališko 

pedagogiko); izkazalo se je kot pozitivno in učinkovito sredstvo za učenje v primerjavi s 

klasičnim poukom (Skitsa, 2009: 31). V knjigi Ustvarjalni gib (Kroflič, 1999) avtorica v 

svojih sklepnih ugotovitvah (v poglavju »Ugotovitve eksperimentalnega preučevanja« (194–

197) navaja, da ustvarjalni gib (torej del gledališča) kot metoda pouka pozitivno vpliva na 

učne učinke, saj se otroci učijo ustvarjalno misliti, kar pomeni, da so otroci inovativni, 

radovedni in ustvarjalni. Interpretacije in raziskave kažejo, da se je v odzivu otrok pojavljalo 

ustvarjalno vedenje, otroci pa so se pri tem ugodno počutili, predvsem je bila prisotna 

sproščenost, spontanost, zadovoljstvo in motiviranost (Breda Kroflič, 1999: 158).  

To dokazuje tudi raziskava DICE (Drama Improves Lisbon Key Competences in Education / 

Drama izboljšuje ključne lizbonske kompetence), v kateri je bilo vključenih skoraj 5000 otrok 



iz 12 držav, kjer je bilo ugotovljeno, kot navaja Veronika Gaber Korbar, da so  »učenci, ki 

redno sodelujejo v gledaliških aktivnostih, bolj samozavestni pri branju in razumevanju nalog 

ter v komunikaciji, boljši so pri reševanju problemov, bolje se spopadajo s stresom, bolj 

uživajo v šolskih dejavnostih, so bistveno bolj strpni do manjšin in tujcev…« (Gaber Korbar 

2015:106). 

 

GLEDALIŠČE PRI NAJMLAJŠIH ŠOLARJIH 

 

Čeprav otroci prvega triletja v šolah še ne morejo izbirati predmeta umetnost, nam učiteljem 

sodobni pristop učenja omogoča vnašanje lutkovne in gledališke igre v pouk in se skozi 

gledališče učiti zanimive, prav tako tudi manj zanimive učne vsebine. Seveda ne gre 

zanemariti dejstva, da z gledališko pedagogiko tudi in predvsem vzgajamo in gradimo z 

učenci socialno-čustveni most med njihovimi spretnostmi in kognitivnim znanjem. Cilji s 

celostnim pristopom učenja, torej tudi vzgajanja, so zlahka uresničljivi, kar zagotovo lahko 

potrdim zlasti za obdobje v prvem triletju šolanja.  

Profesorica H. Korošec pojasnjuje, da sta najpogostejši gledališki dejavnosti z otroki v šoli 

»drama v vzgoji« (Drama in Education, DIE) in »kreativna drama« (Creative Drama). Cilj 

drame v vzgoji je učiti se skozi dramske dejavnosti po predlogi teksta ali na spodbudo in 

določila učitelja, cilji kreativne drame pa je vodenje učencev k raziskovanju, razvoju 

samoizražanja in k posredovanju idej, konceptov in čustev skozi dramske uprizoritve, ki 

spodbujajo sodelovanje, raziskovanje, improvizacijski proces, socializacijo ali preprosto k 

obliki umetnosti. (Korošec, 2007:113-116) 

V šoli izvajam obe obliki drame (tako pri pouku v prvem triletju kot tudi pri umetnosti), saj 

sta po primerih iz prakse koristni za otroke in lažje izpeljivi od klasičnega pouka. Drame v 

vzgoji se učitelji poslužujemo pri različnih nastopih pred starši, kreativno dramo pa rada v 

veliki meri uporabljam v razredu, največkrat pri pouku slovenščine, pogosto pri pouku 

glasbene in likovne umetnosti, včasih pri spoznavanju okolja in tudi pri matematiki. V 

primerjavi s klasičnim poukom so ure bolj zabavne, dinamične in terjajo hitro odzivnost ter 

dobro organiziranost, pripravljenost učitelja. Največkrat so to improvizacije in igre vlog, 

lutkovne igrice, kamišibaj, izrazni ples, pantomima. Ni nujno, da imajo predlagano zgodbo, 

dovolj je že, da sami oblikujejo izvirno vsebino po kakšni pesmi, glasbi, likovnem izdelku. 



Tovrstne spontane igre pri pouku dajejo več in boljše rezultate k doseganju učnih ciljev kot 

igre z danim besedilom, saj zajetna (ali manj zajetna besedila), otroke največkrat omejujejo. 

Pri tem bi poudarila, da tudi talentirani otroci ne igrajo radi po že napisanih besedilih, kaj šele 

otroci z nižjimi komunikacijskimi sposobnostmi. Na razredni stopnji je dobrodošlo gledališče, 

kjer se »gremo« gledališče vsi, ne glede na to, kakšne sposobnosti in veščine ima otrok (kar je 

zagotovo namen gledališke pedagogike v šoli). Z vključevanjem gledališča ne popestrimo 

samo šolskih ur, temveč lažje realiziramo obvezne ure, ki terjajo klasični pristop k učenju. 

Skozi prakso spoznavam, da mlajši otroci, šestletniki in sedemletniki, še vedno potrebujejo 

dnevno rutino in vsakodnevno ponavljanje nekega dogodka, zato je tukaj na mestu in zelo 

primerna gledališka igra – dovolj je, če se jim dovoli vsak odmor na primer igrati z lutkami. 

Tako lutke ali druge oblike gledališča pomagajo skrbeti za njihovo varnost v šoli, otroci se 

navadijo na ponujene dejavnosti in jih vedno znova in znova želijo ponavljati v še vedno 

enako žarečem pričakovanju.  

 

DOŽIVLJANJE GLEDALIŠČA IN USTVARJALNICA ČUSTEV 

 

Chang Janaprakal Chandrung poudarja, da občinstvo lahko sporočila veliko bolj razume 

preko občutkov, kot na podlagi besedila in gledalec lahko doseže znanje preprosto tako, da ga 

začuti. Znanje ga privede v stik z igralčevo izkušnjo. Če bi se prav prepustili, izmenjevali 

osebne izkušnje, bi rezultat bil to o čemer igralci in učitelji samo sanjamo: izobraževanje brez 

učenja (Janaprakal Chandrung: 2009:19). 

Če se želimo približati izobraževanju brez učenja, moramo po mojem mnenju poseči po 

gledališki igri, ki je tudi izkustvena, skupinska igra. Igra predstavlja otroku nekaj naravnega, 

sproščujočega, v njej in z njo lahko pokaže svoje občutke na glas ter vsem v občinstvu. Otrok 

lahko buri svojo domišljijo, je lahko ustvarjalen in lahko poteši svojo radovednost.  

Zaradi vseh teh razlogov, predvsem vpliva na čustva, vključujem v pouk, poleg koncepta 

branja in pripovedovanja, tudi lastno oblikovan koncept gledališča. Profesorica Metka 

Kordigel (takrat Pedagoška fakulteta Maribor) me je kot študentko naučila veliko o konceptu 

branja in pripovedovanja, ki je razdeljen na tri osnovne bralne faze:  

 



a) predbralne aktivnosti, 

b) aktivnosti med branjem, 

c) dejavnosti po branju. 

Te faze sem prenesla na gledališče: 

a) pred gledališčem,  

b) med gledališčem, 

c) po gledališču. 

V prvi fazi največkrat nastopim sama v vlogi, ki jo želim otrokom predstaviti oziroma za 

katero čutim, da jo bodo lahko otroci takoj preoblikovali, poustvarjali, se seznanjali z njo in jo 

raziskovali. V drugi fazi se gremo gledališče: največkrat lutkovne igrice, kamišibaj ali igre 

vlog. V tretji fazi poustvarjamo gledališče: spreminjamo konec igre ali nadaljujemo igro npr. s 

pripovedovanjem, z likovnim ustvarjanjem, s plesom in gibom, kdaj pa kdaj pa tudi kaj 

zapišemo. Opažam, da imajo mlajši otroci raje poustvarjanja, ki izhajajo iz njih, saj se takrat 

otroci igrajo in ne igrajo z namenom, da bi se učili. Tudi po odzivih otrok vidim, da je ta vrste 

igre veliko bolj kreativna, ustvarjalna, zabavna, spontana in svobodna.  

Primeri dobre prakse v razredu so pokazale, da so lahko ponujeni koščki iz kulturne in 

naravne dediščine zaklad za ustvarjalnice čustev in domišljije. Zato sem zadnja leta zelo rada 

pri pouku povezovala dediščino našega kraja. Iz domišljijskih zgodb o krivopetah in soški 

deklici je v prvem razredu nastal pravi pravljično gledališki projekt, ki smo ga uprizarjali v 

skupinicah drug drugemu s svojimi, v šoli zašitimi, nogavičnimi lutkami. S temi, istimi 

lutkami, so otroci (brez težav spreminjanja identitete in vloge lutk) igrali tudi druge 

improvizacijske igrice. Lahko trdim, da citat »Pri igranju, še posebej pri metodi igranja, nas 

naučijo, da ne igramo, ampak poiščemo trenutek, v katerem reagiramo«  (Janaprakal 

Chandrung, 2009:19) velja za mlajše otroke ravno v tem, da ne igrajo, ker se odzivajo 

spontano in se dobesedno igrajo (mislim na igro v primarni obliki) in jim ni potrebno učite se 

ali misliti kako reagirati v igrah, tudi dramskih ne. 

Zame velja, da ko gledališče doživljaš, si soustvarjalec, kreator in ustvarjalec čustev ter si 

enostavno v procesu. Namesto pouka nastane ustvarjalnica in reakcija čustev. To pa je čar 

igranja in uprizarjanja iger v šoli. 

 



 

ŠOLSKO GLEDALIŠČE ZA VSE ČUTE 

 

»Gledališke igre spodbujajo vse čute, odpirajo prostor za nove izkušnje ter udeležencem 

nudijo pogled v njihovo notranjost. Povezujejo ljudi vseh starosti, premagujejo jezikovne, 

družbene, verske in socialne omejitve. « (Šinko, 2013, tudi na spletu) Poleg izvajanja gledališča 

pri pouku, lahko otrokom v drugem triletju odpiramo prostore za nove izkušnje in 

spodbujamo vse čute pri neobveznem izbirnem predmetu Umetnost. Tam učitelj postane 

mentor, kjer se gremo gledališče z lutkami ali dramskimi uprizoritvami. Pri urah delamo z 

besedilom, igro, kostumografijo in sceno, skratka z gledališčem v polni meri. Priznam, da so 

ure umetnosti velikokrat zelo naporne, kaotične in lahko s svojim glasnim ustvarjanjem 

motijo druge na šoli. Vendar kljub temu pustim, da so otroci sami ustvarjalci besedil in 

oblikovalci gledališke igre, saj kot mentorica vem, da smo opravili vzgojne in izobraževalne 

cilje. »Mladi umetniki« gledališča ne doživljajo samo kot sprostitev in igro, temveč kot resno, 

velikokrat tudi kot garaško delo. Na pravem odru vadimo sicer samo dve vaji pred 

uprizoritvijo, a se vedno znova veselimo udeležbe na območnem in regijskem gledališkem 

srečanju, in smo na koncu, poleg občinstva, vsi navdušeni in potešeni.  

 

ZAKLJUČEK 

Po izkušnjah strokovnjakov in na lastnih izkušnjah torej ugotavljam, da je uporaba in uvedba 

gledališke pedagogike pri pouku smotrna, saj z njo zagotovo izboljšamo kvaliteto poučevanja 

s strani učiteljev, kvaliteto učenja samega in kvaliteto sprejemanja in pomnenja učnih vsebin s 

strani učencev. Z gledališčem v šoli pa otroci pridobijo spretnosti, veščine na čustvenem, 

gibalnem in verbalnem področju ter postanejo igrivi, radovedni in ustvarjalni. Gledališče 

vpliva pozitivno tudi na njihov celostni razvoj, česar s klasičnim poukom v celoti ne moremo 

uresničiti.  

Zato je skrajni čas, da tudi pri nas začnemo z obveznim izobraževanjem gledaliških 

pedagogov in obveznim poučevanjem gledališke pedagogike pri pouku. 

 



 

VIRI IN LITERATURA 

 

GABER KORBAR, Veronika  (2015).: Vesoljčki v razredu. ZBORNIK 5. MEDNARODNE 

KONFERENCE GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE: ČUSTVA BOGATIJO  

https://media.wix.com/ugd/03f8e0_3b5daecd7b4b43b4bae1d82492d36550.pdf  

 

JANAPRAKAL  CHANDRUNG, Chang (2009): Otroci bolj potrebujejo vzor kot kritiko. 

ZBORNIK 1. MEDNARODNE KONFERENCE GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE, 

https://docs.wixstatic.com/ugd/03f8e0_6f928f99b5b2437c85b198d7159bd8c1.pdf 

 

KOROŠEC, Helena (2007): Sodobna pedagogika, 3/2007 (110-127.) 

http://www.sodobna-pedagogika.net/wp-

content/uploads/2013/05/2007_3_slo_07_helena_korosec_gledalisce_medij.pdf 

 

KROFLIČ, Breda (1999): Ustvarjalni gib tretja razsežnost pouka, Znanstveno publicistično 

središče, Ljubljana, 1999  

 

SKITSA, Argyro Skitsa, (2009) Gledališče kot sredstvo za izobraževanje – Realnost v grških 

šolah. ZBORNIK 1. MEDNARODNE KONFERENCE GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE 

https://docs.wixstatic.com/ugd/03f8e0_6f928f99b5b2437c85b198d7159bd8c1.pdf 

 

ŠINKO, Sabina: Pomen gledaliških igric v prvem starostnem obdobju v vrtcu.  

Revija za elementarno izobraževanje, 6/1, 119-130, Strokovni članek UDK 373.2:792 

Tudi na spletu: https://dk.um.si/Dokument.php?id=118699 

 

Predavanja profesorice Metke Kordigel (Aberšek) na takratni PEF Maribor 

 

  

 

https://media.wix.com/ugd/03f8e0_3b5daecd7b4b43b4bae1d82492d36550.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/03f8e0_6f928f99b5b2437c85b198d7159bd8c1.pdf
http://www.sodobna-pedagogika.net/wp-content/uploads/2013/05/2007_3_slo_07_helena_korosec_gledalisce_medij.pdf
http://www.sodobna-pedagogika.net/wp-content/uploads/2013/05/2007_3_slo_07_helena_korosec_gledalisce_medij.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/03f8e0_6f928f99b5b2437c85b198d7159bd8c1.pdf
https://dk.um.si/Dokument.php?id=118699

