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Kdo je sešil Vidi srajco? 

Drama kot orodje razvijanja rezilientnosti 

 

Who's made Vida's shirt 

Drama as a tool for developing resilience 

 

 

Povzetek 

V svetu, ki je pogosto zelo fragmentiran, nastaja še večja potreba po izkušnjah, ki omogočajo 

celost, ki spodbujajo oziroma gradijo rezilientnost, fleksibilno odpornost človeka. Kot izredno 

pomembno možnost razvijanja te izkušnje vidim metode drame v izobraževanju, ki 

omogočajo, da učenci uporabijo in razvijajo radovednost in ustvarjalnost. Korenine za to 

ležijo v veščinah, ki so jih razvijali že od zgodnjega otroštva skozi igro. 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 

 

Abstract 

In this often fragmented world there is even greater need for experience that enables 

wholeness and encourages building of resilience; flexible toughness of a human being. I see 

methods of drama in education as extremely important opportunity of developing such 

experience. These methods help children use and develop curiosity and creativity. The roots 

lie in skills developed early on in their childhood through playing. These skills can be used 

later, in their school years, for creative exploring of themselves and the world around them. 

We used them to work on transforming a well known story (Who has made Videk’s shirt) into 

a modern youth drama. 
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1. Uvod 

V osnovni šoli, ki ji zakon nalaga vlogo institucije, ki je obvezna za vse državljane 

določene starosti, se srečujemo s tako rekoč celotno populacijo, kar šole sooča z izzivi in jim 

obenem daje veliko moč. Delo s tako raznovrstno populacijo je izziv, zato skušamo otroke 

uvrščati v podskupine; otroci s posebnimi potrebami, nadarjeni otroci, otroci priseljenci … 

Včasih nam to pomaga, velikokrat zna biti ovira. Za kvalitetno delo in konstruktivno vzdušje 

moramo stremeti k človeku kot celoti. Če uspemo skozi naše delo skupaj z učenci odkrivati, 

kaj pomeni biti človek, naredimo za zdrav razvoj otrok in mladostnikov največ, kar je možno. 
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1.1 Izhodišča 

Rezilientnost je sicer v slovenščini ne prav posrečen izraz, ki se je v polje psihološkega 

pogleda na človeka prenesel iz tehničnega polja in pomeni odpornost materiala na udarce. V 

psihološkem smislu je rezilientnost opredeljena kot dinamični proces, zmožnost oziroma 

rezultat uspešne prilagoditve posameznika (tudi skupine) kljub težkim ali ogrožajočim 

okoliščinam, ki so lahko situacijske ali trajne (Masten et al. 1990 v Kiswardy, 2014). Tak 

pogled je osredotočen na celoto, upošteva različne vidike posameznika in njegovega okolja in 

je usmerjen na vire moči. 

Vire moči otrok pridobiva skozi lastne izkušnje spopadanja z izzivi, ki mu jih prinaša 

življenje v predvidljivih, za razvojno obdobje značilnih nalogah, in tudi v izjemnih primerih, 

ki zadevajo bolj ali manj le posameznike (in posredno njegovo socialno sredino). Učno polje 

za soočanje s takimi izzivi predstavlja od zgodnjega otroštva igra. Igra je pomembna, ker 

predstavlja možnost razvijanja notranje motivacije. Otrok se namreč igra zaradi zadovoljstva, 

ki mu ga nudi igra in ne zaradi zunanje prisile. Vodi ga radovednost in z njo razvija svojo 

ustvarjalnost. Potek in smisel sta v igri sami, zato otroku ni tako pomemben končni rezultat, 

kot sam proces, uživanje in zadovoljstvo v igri (Horvat in Magajna, 1987 v Batistič Zore, 

2002). Kot taka je igra umeščena v tu in zdaj. Toličičeva (1977 v Batistič Zore, 2002) pravi, 

da se v sleherni igri kaže tudi otrokova potreba, da bi na poseben način vplival na okolje in ga 

tudi spreminjal. Različni avtorji delijo igre po različnih kriterijih.  

Izpostavila bi pomen simbolne igre in igre vlog. Za simbolno igro je značilno, da si otrok 

predstavlja stvari, ljudi ali dogodke, ki dejansko niso prisotni – uporablja torej domišljijo in 

simbole (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001 v Batistič Zore, 2002). V domišljiji svobodno 

spreminja tako vloge sebe in svojih soigralcev kot tudi pomen predmetov. Pri tem posnema 

osebe, živali, situacije iz lastnega življenja, vendar jih morebiti kombinira na svojstven način 

in jih poveže z domišljijskimi vzorci. Taka igra zrcali otrokova izkustva, želje, pa tudi stiske 

in napetosti, ki jih lahko preko igre sprosti (Batistič Zore, 2002). Ta zmožnost je izredno 

pomembna, ker omogoča razvoj ustvarjalnosti in kombiniranje realnega sveta z domišljijskim. 

Prav tako je igra pomembna zaradi izkušnje notranje motivacije, ki je pri njej prisotna. Na ta 

način spodbuja radovednost. Iz kapacitet, razvitih v tej obliki igre, lahko črpamo, ko delamo z 

otroki na področju drame kot raziskovalne in ustvarjalne tehnike. 

Raziskava (Singer, 1994 v Batistič Zore, 2002), v kateri so tri- in štiriletnike spremljali 

eno leto, je pri otrocih, ki so se pogosteje igrali domišljijske igre ali imeli namišljene 

prijatelje, ugotovila, da se v njihovi igri javlja več pozitivnih (smeh, navdušenje) in manj 

neprijetnih (jeze, žalosti) čustev. Ti otroci so bili tudi bolj vztrajni, kooperativni in manj 

agresivni od drugih. To nakazuje na pomen tovrstne igre pri razvijanju rezilientnosti 

posameznika že v zgodnji dobi razvoja. 

 

Ob vstopu v osnovno šolo je spontana igra razvita, otroci se znajo vživeti v kompleksne 

vloge, uporabljati znajo različne predmete za objekte svoje igre. Z uvedbo bolj formalnega 

dela z otroki v šoli se čas in priložnosti za igro ožijo ali celo izgubljajo. Razvojno obdobje, ki 

ga pokriva šola, pa posameznika sooča z veliko splošnimi razvojnimi izzivi in tudi posebnimi, 

bolj individualno pogojenimi. Iz tega bi lahko izpeljali, da otroci in mladostniki potrebujejo 

»poligon«, omogočen čas in prostor ter ponujeno priložnost, da to svojo že usvojeno veščino 

prakticirajo še naprej, jo razvijajo svoji razvojni stopnji primerno ter jo uporabijo kot pomoč 

pri soočanju z izzivi. 

Procesna drama, ki jo lahko razvijamo kot dramo v izobraževanju (angl. drama in 

education) ali gledališče v izobraževanju (angl. theatre in education) (Cooper, 2013), ponuja 

možnost za povezovanje vloge, zgodbe in posameznika ter njegovih notranjih vsebin tu in 

zdaj in na ta način predstavlja izjemno tehniko predelave človeških izkušenj. Pri tem omogoča 

otroku ali mladostniku možnost raziskovanja sveta in sebe skozi domišljijo; torej omenjeni 



»poligon« za igro na nekoliko drugačnem nivoju. Notranja motivacija pri tem odpira več 

radovednosti in pripravljenosti iskati ustvarjalne rešitve. Bond (v Cooper, 2013) pravi: 

»Drama je edino sredstvo, s katerim lahko razkrivamo in vnovič spletamo svoja kompleksna 

nasprotja in vizije.« Kot tako jo dojemam kot izjemno pomembno polje za razvoj 

rezilientnosti. 

 

 

2. Praktične izkušnje/Implementacija 
 

V lanskem šolskem letu (2017/2018) sem na šoli, kjer delam kot svetovalna delavka, 

drugo leto zapored vodila interesno dejavnost »Gledališče v meni«, ki jo je obiskovalo 15 

učencev 5. in 6. razredov. V prvem delu leta smo delali na področju povezovanja in 

senzibilizacijie udeležencev na lastno telo v odnosu do prostora in teles drugih; na področju 

lastnih čustev ter mladostnikovega vpliva nanje, na prepoznavanju čustev pri drugih. 

Odkrivali smo moč predmetov, giba in besed. Deloma sem uporabljala vaje, ki imajo svoje 

korenine v gledališču zatiranih (Boal, 2002). Deloma so učenci razvijali prizore, ki so jih iz 

izhodišča, ki sem jim ga podala, oblikovali sami. Pri tem so vstopili v situacijo »kot da« in 

tako skozi domišljijo začeli raziskovati simbolni pomen objektov, ki so jih uporabljali ter 

vlog, v katere so se vživljali. Pri tem se odpre prostor za soočanje z lastnimi močmi in 

šibkostmi, z izzivi in problemi, ki jim je otrok ali mladostnik v varnem območju igre včasih 

lažje kos, ker si upa pri tem biti bolj odprt za raziskovanje in je pri iskanju rešitev lahko bolj 

ustvarjalen. 

V drugi polovici šolskega leta smo prešli na bolj strukturirano delo s ciljem preko 

raziskovanja zgodbe, ozadja, različnih tehnik dela, predelati zgodbo Kdo je napravil Vidku 

srajčico Frana Levstika v dramo, ki bi bolj aktualno odražala današnje razmerje med potrebo 

in željo. 

 

Delo je potekalo v fazah: 

1. Branje zgodbe Kdo je napravil Vidku srajčico in raziskovanje likov in situacij skozi 

dramatizacijo. 

2. Predavanje raziskovalne novinarke in fotografinje Mete Krese in (predvsem) pogovor z 

njo o nastajanju oblačil danes, o moralnih dilemah, osebnih zgodbah, ki jih to področje 

nosi s seboj, ter s tem povezana delavnica. 

3. Ustvarjalne delavnice »Človek kot knjiga« ‒ ustvarjalno oblikovanje svojih izkušenj v 

zgodbe in dramska transformacija v knjigo z britanskim izvajalcev socialno dramskih 

projektov, Tonyjem Ceallyjem. 

4. Dramske in plesne delavnice, na katerih smo vsebine, predelane na prejšnjih nivojih, v 

sodelovanju s koreografinjo in režiserko Natašo Živković (tandemske ure v projektu 

zavoda Bunker) uprizarjali skozi ustvarjalni gib, zvoke in dramsko akcijo ter ob koncu 

šolskega leta pripravili in odigrali »napovednik« za predstavo. 

5. Udeležba mentorice interesne dejavnosti na JSKD-jevih poletnih gledaliških 

delavnicah pri režiserju, scenaristu ter izvajalcu učnih delavnic Chrisu Cooperju in 

posvet z njim glede nadaljnjega razvoja projekta. 

6. Zasnova okvira predelane drame: Kdo je sešil Vidi srajco. 

7. Načrtovano: konec septembra 2018 daljša delavnica (petek, sobota) raziskovanja 

posameznih detajlov drame z bodočimi igralci. 

8. Fiksiranje dramskega okvira (teksta, objektov, scene, glasbe …) in vaje. 

9. Cilj: predstava ob polletju. 

 



V delo je bilo vloženo veliko razmisleka, organizacije in priprav, vendar se je obrestovalo 

in v procesu pri udeleženih (tako učencih kot mentorici) po eni strani omogočil spoznavanje 

sebe, svojih čustev in zaznav ter po drugi strani predelavo informacij o nastajanju oblačil v 

današnjem svetu ter preko predelave s tem povezanih etičnih vprašanj oblikovanje lastnega 

odnosa do tega. Tekom dela smo radovedno spoznavali druge kulture, raziskovali možnosti, 

ki nam jih zgodba ponuja, primerjali preteklost s sedanjostjo ter ustvarjalni proces predelave 

zgodbe v dramo. V delavnicah sta se soočali resničnost in domišljija in v ustvarjalnem 

prepletu gradili delčke zgodbe.  

Projekt je še v nastajanju; načrtujemo, da se bo v februarju zaključil s predstavo. 

 

Tak način dela odpira možnosti za medpredmetno povezavo, za razvijanje socialnih veščin, 

empatije, za preizkušnje sebe na področju ustvarjalnosti (besedno področje, organizacijsko 

področje, likovno področje, telesno-gibalno področje, tehnično področje). Izkušnja 

raziskovanja odpira nova obzorja radovednosti in motivacije za nadaljnje delo.  

Seveda ob raziskovanju drugačnih pristopov naletimo tudi na težave. Pri nas so bili prisotne v 

nestalni prisotnosti učencev zaradi drugih obveznosti, kar je oteževalo razvoj našega projekta. 

Ker so se določene aktivnosti vključevale sproti, je z moje strani vmes prišlo do 

preizpraševanja glede cilja.  

Izjemen pomen zame kot za mentorico je bila priložnost ciljne »mentorske« debate na 

poletnih gledaliških delavnicah, kjer sem lahko s človekom, ki me je navdušil za delo na 

področju drame v izobraževanju, Chrisom Cooperjem, razpravljala o odprtih konkretnih 

vprašanjih pri vodenju projekta znotraj interesne skupine. Na ta način je možno umestiti že 

narejeno v kontekst, spoznati tiste dele, ki so konstruktivni in tudi tiste, ki pri delu morda 

predstavljajo stranpoti. To je pomemben vidik opolnomočenja mentorja, ki ga potrebuje za 

vztrajanje in nadaljevanje dela. 

 

 

 

3. Zaključek 

Ko strnemo izhodišča z izkušnjo, lahko ugotovimo, da s pomočjo drame kot procesa v 

izobraževanju, kjer ni (edini) cilj produkcija, lahko ustvarimo dobre možnosti za spodbujanje 

radovednosti ter ustvarjalnosti. Tak način dela upošteva nekaj najpomembnejših psiholoških 

načel za poučevanje in učenje (Juriševič (ur.), 2016). Preko drame lahko spodbujamo prenos 

znanja v druge kontekste, kar omogoča bolj poglobljeno zavedanje določene teme (npr. 

globalni trg oblačil). Drama spodbuja učenčevo ustvarjalnost, ker so pri delu pogosto v 

ospredju vprašanja in ne vnaprej podani odgovori. Od udeležencev zahteva aktivno uporabo 

domišljije, navezavo na njihove izkušnje in možnost ustvarjalnega prepleta le-teh. Medosebni 

odnosi in sporazumevanje so ključni za poučevanje in učenje na socialnem in čustvenem 

polju. Drama skozi aktivnosti, lahko pa tudi skozi predelovane teme, razvija to področje. 

Vsa ta področja so gradniki celostne človeške izkušnje, ki človeka naredi bolj človeškega 

in poveča rezilientnost. 
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