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GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA KOT IZZIV SODOBNE VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA 

 

POVZETEK: 

Kolikšno vzgojno in izobraževalno moč ima gledališka umetnost v sodobnem času?  

Kako jo zaznavamo pedagogi v šolah? Kaj nam kažejo izkušnje v praksi? 

Izkušnje z delom v gledališki pedagogiki so mi pokazale, da je to dejavnost z 

elementi, ki spodbuja iskanje močnih področij otrokove osebnosti.  Mentor 

interesne dejavnosti dramska igra naj bi bil sposoben zaznati otroke in mlade v 

njihovem iskanju samih sebe. Umetnost, v našem primeru gledališka, je področje, 

kjer lahko svoje interese najde veliko otrok, saj je to široka paleta 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 gledališkega ansambla dosegli veselje nad lastnim ustvarjanjem umetniškega 

izdelka. Pri gledalcih, ostalih učencih in pedagoških delavcih pa naj bi izzvali 

kritično razmišljanje o lastnih občutkih ob ogledu predstave. 

Ključne besede: 
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THEATRE PEDAGOGY AS A CHALLENGE IN MODERN EDUCATION 

 

ABSTRACT: 

What is the educational potential of drama in modern era?  

How do educators in school perceive it? What does experience suggest? 

The experience in theatre pedagogy has proven to me that drama as a school 

activity contains elements that encourage the teacher to find the child's strengths. 

The tutor of a school drama club must be sensitive enough to hear to children and 

adolescents in their searching for themselves. Art, theatre in this case, is an area 

where many children can find their interests as it includes a wide range of 

activities. The objective of these activities is not only education, the broadening of 

their knowledge and acquiring new skills, but also their personal affirmation, the 

strengthening of their social skills and improving their ability of sharing creative 

work with others. The final performance should result in the students' joy over 

their own creation of a work of art. In the audience, other students of the school as 



well as the teachers, it should provoke critical thinking about their own feelings 

while watching the performance.  
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Po večletnih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, predvsem pa delu z 

umeščanjem gledališke pedagogike v šolski kurikulum, vem, da je umetnost 

področje, ki je za pedagoge velik izziv. Živimo in izobražujemo se v družbi, ki je 

storilnostno naravnana, kjer je še vedno spodbujeno pogosto faktografsko 

pomnjenje in razvoj mišljenja, ki je vodeno. Gotovo je v šolski praksi potrebno tudi 

to dvoje, vendar ne v obsegu, ki izključuje ustvarjalnost, radovednost, živost. 

Vedno več pedagoških delavcev se tega zaveda in sami sebe premikamo v smeri 

osebne čuječnosti, rahločutnosti, kreativnega mišljenja, veščin iskanja odgovorov, 

ki so pot in ne vedno cilj. V spreminjanju lastnega pogleda na življenje, posledično 

pa tudi na vzgojo in izobraževanje, vedno pogosteje iščemo nove in kreativne 

načine, ki bi naše delo in poslanstvo oplemenitili. Menim, da če zmoremo sami sebe 

odpirati za čar umetnosti, ki lahko globoko vpliva na našo osebnost v spreminjanju 

na dobro, senzibilno, empatično, kreativno, odprto, razmišljujočo, celostno podobo 

lastnega zavedanja, potem lahko to delimo tudi z ostalimi ljudmi okrog sebe. 

Predvsem pa sebe lahko podelimo v umetniškem ustvarjanju z našimi učenci, otroki 

in mladimi. Danes so otroci in mladi zelo zaznavni za pristope učenja in vzgajanja s 

pomočjo narave, umetnosti, druženja, odprtega duha. To je močna protiutež 

klasičnemu načinu pridobivanja znanja ter tehničnih in omrežnih načinov 

komuniciranja. Oboje je potrebno in zato v šoli spodbujamo oba pristopa. »Kljub 

velikim željam, da bi naši otroci v teku svojega izobraževanja pridobili znanje, bi 

se morali zavedati, da izobraževanje ne bo imelo pravega smisla, če ne bodo otroci 

razumeli življenja v vsej njegovi lepoti in bolečini.« (Zalokar-Divjak, 1998, 116) 

Seveda pa je poleg predpisanega kurikuluma in vzgojenega pristopa pomembna tudi 

osebnost pedagoga, ki se spusti v delo z izzivi umetnosti. 

Moje izkušnje z umeščanjem gledališke pedagogike v šolski kurikulum so dolgoletne 

in pozitivne. Predvsem je pomembno, da ima mentor gledališke dejavnosti podporo 

vodstva šole. Od tega je odvisno, kako in kdaj lahko organiziraš dramski krožek ali 

sodobneje interesno dejavnost dramsko igro. Pridobiti je potrebno zaupanje, da v 

tej dejavnosti najprej sam uživaš, čeprav je včasih izjemno naporna. Pridobiti je 

potrebno zaupanje in predvsem navdušenje otrok, podporo njihovih staršev ter 

podporo kolegov. To je predpogoj za delovanje gledališke pedagogike, ki pa 

najprej raste na osebni zavzetosti mentorja. 

Izkušnje z gledališko pedagogiko, ki sem si jih pridobivala predvsem z učenci v 

starosti od deset do petnajst in več let, so mi pokazale, da umetnost, pa ne le 

gledališka, tudi literarna, glasbena, plesna, likovna, filmska itd. lahko zelo močno 

zaznamuje mladega človeka. Zato je biti pedagog skozi ali z umetnostjo odgovorno 

delo.  



Učenci, ki se prijavijo h gledališki dejavnosti, imajo zelo različne želje, potrebe, 

stiske, frustracije, hotenja, iskanja lastnih močnih področij, potrebe po 

dokazovanju in druženju. V tem trenutku je pri mentorju potrebna velika mera 

senzibilnosti in pedagoške veščine, da vse to prepozna in se z otroki pogovori, kaj 

bi kdo rad delal in predvsem kaj bi bilo zanj dobro, da bi v oblikovanju gledališke 

igre počel. S tenkočutnostjo je potrebno porazdeliti vloge, zaznati, kdo je močan v 

govoru, igri, kdo ima tehnične sposobnosti (scena, kostumi), kdo bi se ukvarjal z 

masko, kdo bi bil rad čisto v ozadju, pa vendar zraven (šepetalci), kdo bi bil rad 

desna roka mentorja (seznami, razporedi, obvestila), kdo bi delal s tehnično 

opremo (računalniki, ozvočenje). 

»Kar naj bi učitelj razvijal, je interes, ki mora biti raznovrsten in uravnotežen; 

kajti v njem iščemo mnogostransko formiranje in iz njega izhaja trdnost značaja. 

Učenje naj služi temu, da iz njega nastaja interes. Učenje je začasno, interes 

mora vztrajati vse življenje.« (Zalokar-Divjak, 1996, 78) 

Nikoli nisem naredila avdicije, vedno sem v gledališko ustvarjanje sprejela vsakega, 

ki je izrazil to željo. S tem sem posamezniku pustila odprto pot, predvsem pa sem 

jo pustila sebi, saj so me otroci nemalokrat pozitivno presenetili, včasih pa tudi 

obratno. S tako odločitvijo sem sprejela tudi večjo odgovornost, da bom ustvarjala 

dramsko igro tudi z otroki, ki imajo v tem samo željo, ki jih žene, ne vedo pa še za 

svoja močna področja in zato lahko zgrešijo. Zgrešiti pa pomeni iskati. Zato s tem 

pristopom dobijo možnost spoznavanja lastne osebnosti. Včasih smo kakšnega 

učenca tudi povabili v naše ustvarjanje, kar se je izkazalo za dobro. V sebi je nosil 

talente, ki se jih ni zavedal in jih je potem čisto po naključju odkrival.  

S spodbujanjem gledališkega ustvarjanja otrok se odpre cela paleta možnosti za 

spodbujanje dobrega v rasti celostne osebnosti otroka, mladostnika.  

 V praksi smo naleteli na govorne napake otrok, ki so se na odru »čistile«, na 

popolne individualiste, ki so si našli družbo in prijatelje, na fante, ki nikoli ne bi z 

interesom zrli na gledališki oder, če ne bi bili vpleteni v igro s tehnično opremo, na 

učence z nižjimi sposobnostmi, ki so našli popolno vlogo zase, na skrite pevske 

talente, otroke z izjemnim občutkom za organizacijo, uspešne učence, ki so se 

sprostili in ustvarjali nekaj pomembnega tudi z užitkom, na likovne in tehnične 

ustvarjalce, ki so srečni v ozadju in naredijo izdelke, da jih nato lahko vsi vidijo in 

občudujejo, na mlade, ki bi se najrajši skrili, pa se najdejo v šepetalcih itd.  

Pri tej starosti otrok pa je izjemnega pomena dogodek nastopa. Pred vsemi sošolci 

in učenci šole, pred učitelji, starši in zunanjimi obiskovalci se pokažejo, se 

izpostavijo, igrajo, pojejo, plešejo, se odenejo v kostume in maske, naredijo scene 

in svetlobne ter glasbene efekte. Pokažejo se v vseh svojih notranjih strahovih, 

močeh, iskanjih, šibkostih in okopih. Z uprizoritvijo se dajo v oceno najtežjim 

kritikom – vrstnikom.  

Po vtisih, ki jih pisno in ustno zbiramo po predstavi, lahko razberemo, da so ti 

lahko spodbudni, dobronamerni, razumevajoči, navdihujoči, hvaležni in občudujoči. 

Lahko pa so zelo kritični, ostri, na trenutke polni občutenj nerazumevanja. Zato je 



pomembno, da so otroci kot gledalci dobro pripravljeni na ogled predstave. 

Dogodek odvijanja gledališke igre mora biti poležen v naročje pripravljenih 

gledalcev, učencev in ostalih strokovnih delavcev. Sicer lahko doseže efekt 

nesprejetja, ki je lahko posledica tudi preveč ali premalo zahtevne predstave. Ali 

kakor piše Štrancar (2000), naj bi pri izboru dramskih besedil, ki jih z učenci 

beremo, razčlenjujemo in uprizarjamo, upoštevali načelo primernosti in tako jim 

predstava ne bi smela biti tuja ter nerazumljiva. Mentor razčlenjuje besedilo z 

učenci dramske igre, ostali učitelji pa z učenci, ki se na ogled predstave 

pripravljajo. Zato mentor ne more delovati osamljeno, ampak v povezavi s kolegi, 

vodstvom in splošnim vzdušjem na šoli. Ta dogodek vključuje tudi doživljanje 

mentorja, ki je v gledališki pedagogiki režiser, dramaturg, učitelj, organizator in 

človek, ki z vsakim otrokom na odru ali za njim čuti. Po predstavi pa tudi z vsakim 

gledalcem, saj se jih preko gledališkega dogodka dotakne, pa naj bo to na način 

sprejetja čara umetniškega dogodka ali odvrnitve od njega. 

Dogodek nastopa je najtežji in hkrati najlepši del našega poslanstva. Otroci 

zažarijo ob poklonu, pa čeprav igra ne uspe vedno po vseh pričakovanjih. Ne vem, 

če doživijo Aristotelovo očiščenje ob umetniškem dogodku, vem pa, da so srečni in 

potrjeni. Ta cilj pa je gotovo najpomembnejši. Seveda je zadovoljstvo ob dobro 

odigrani predstavi ter številni in ganjenji publiki nekaj katarzičnega za vse.  

Še bolj pa prevzame zavedanje, da otroci ustvarjanje z gledališko umetnostjo, ki je 

nastajalo lahko celo šolsko leto za tri, štiri uprizoritve, nesejo s seboj v življenje. 

Dotik duha odra jih očara in to je eden od pomembnejših ciljev gledališke vzgoje: 

čarobno se dotakniti mladih osebnosti v spodbujanju iskanja lepega v sebi in v 

svetu.  

Ali kot je po lanski uprizoritvi naše dramske predstave Mojca Pokrajculja zapisala 

ena od prvošolk: »Moje mnenje je, da mi je bilo lepo.« 
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