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Drama - priprava za življeneje 

Povzetek 

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, konkretneje izločenost iz 

socialnega vrstniškega okolja. Skozi zgodbo so otroci raziskovali tudi pomen 

prijateljstva.  

Ključne besede: drama v izobraževanju, metoda, proces, izkušenjsko učenje, 

aktivnost udeležencev, vrstniška izločenost 

Drama -  practice for life 

Abstract 

Drama in education (DIE) is a method with a definite educational goal that 

encourages learning based on experience and experimentation. The particularity of 

this method is that it is process oriented: the participants become actors in the proces 

of their own learning. In the article below, I will describe the process of the workshop 

conducted using DIE method and its results. The workshop will be described 

chronologically and commented. The center of our drama was the exploration of 

exclusion, and more precisely peer exclusion in social environment. Through the 

story children also explored the importance of friendship. 

Keywords: drama in education, method, process, experiential learning, active 

participation, peer exclusion 

 

1 RAZLOGI IN OPREDELITEV PROBLEMA 

Izobraževanje je proces, ki ljudem pomaga, da bi našli bistvene pomene v življenju, 

saj vključuje poučevanje in učenje. Današnje izobraževanje s svojimi učnimi načrti 

vse bolj duši človeško ustvarjalnost, zato potrebujemo učitelje, ki bodo poučevali 

kreativno. V ta namen bi morali učitelje opremiti s potrebnimi znanji in veščinami, 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 otrokom 

pomaga, da razmišljajo o svojih problemih in problemih družbe, kar je še kako 



aktualno v času hitrih sprememb in negotovi prihodnosti, ki je pred njimi. 

Ustvarjalnost 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. 

2 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 

analitičnega 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. 

 

3 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 šolskega 

igrišča in ga narisati na list papirja. Na voljo imajo nekaj minut, nato pa vsakega 

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 doprispevajo k samemu procesu. 

NADALJEVANJE ZGODBE IN UPORABA PREDMETOV 

V naslednjem koraku otrokom povem nekaj več o tem fantu. Da gre za fanta z 

imenom 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 psihološki in 

zgodovinski pomen. Uporabljeni predmeti morajo biti  preprosti, trivialni, pomembno 

pa je tudi na kakšen način te predmete uporabimo. Dramatične napetosti ne gradimo 

le skozi zgodbo, ampak tudi s pomočjo predmetov in tišine. 

UČITELJ V VLOGI  

Postavim se v vlogo Petra in odigram prizor. Pri tem je pomemben počasen prehod 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 pride 

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 kuli 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 občutek, 

da njihov komentar doda vrednost zgodbi.  

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 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 igrišča, 

po tistem, ko je raztrgal zvezek odgovarjam na vprašanja udeležencev. Ponovno 

dovolj časa namenim prehodu iz vloge moderatorja v vlogo protagonista. Po njihovih 

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.  

4 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 odgovori 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. 

5 ZAKLJUČEK  

Metoda drame v izobraževanju ima mnoge pozitivne posledice, saj ponuja drugačen 

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 njihove 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, spodbudimo oblikovanje 

pogledov, stališč in posledično obnašanja otrok in mladostnikov, 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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