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Gledališka pedagogika ‒ pomembna metoda poučevanja v osnovni šoli 

The theatre education ‒ an important  method of teaching in primary school 

 

Povzetek 

Prispevek govori o gledališki dejavnosti kot pomembni metodi poučevanja in učenja 

pri vseh osnovnošolskih predmetih, o prednostih, ki jih ta metoda prinaša na področju 

vzgoje in izobraževanja. 

Ključne besede: gledališka pedagogika, osnovna šola, gledališka dejavnost, metode 

poučevanja, pouk 

 

Abstract 

The article discusses theatre education as an important  method of teaching and 

learning at all primary school subjects. It also discusses the advantages of 

introducing this method in the field of education. 

Key words: theatre pedagogy, primary school, theatre education, methods of 

teaching, lessons 

 

 

Uvod  

 

Namen gledališke dejavnosti v šoli je lahko priprava samostojne gledališke 

predstave, spoznavanje gledaliških tehnik, spoznavanje zgodovine gledališča ipd., 

lahko pa se gledališka dejavnost uporablja tudi za dvig kakovosti izobraževanja – 



razvijanje kreativnega mišljenja, kritičnega mišljenja, sposobnosti izražanja misli in 

čustev.  

Gledališka dejavnost  je lahko uspešna metoda poučevanja in učenja pri vseh 

osnovnošolskih predmetih oziroma na vseh področjih kurikuluma. Čeprav se 

gledališče v slovenski osnovni šoli povezuje samo z nekaterimi predmeti, bi lahko 

učitelji, z ustreznim znanjem in usposobljenostjo ter predvsem ob zavedanju pomena 

metode, lahko metodo gledališke pedagogike uporabljali prav pri vseh predmetih.  

 

Z gledališko pedagogiko izboljšamo kvaliteto poučevanja, izobraževanja in 

učenja 

 

Gledališka dejavnost se v pouk lahko vključuje v obliki razlagalno-raziskovalnih 

oziroma analitičnih, recepcijskih in ustvarjalnih dejavnosti.  Analitične dejavnosti 

lahko vključujemo ob ogledu posnetka  predstav, recepcijskim  dejavnostim  se 

posvečamo z  branjem besedil in gledanjem predstav. 

 Za učence najprivlačnejše pa so ustvarjalne dejavnosti, saj učenci zelo radi pišejo 

dramska besedila, oblikujejo gledališke predstave in ustvarjajo značilne dramske 

situacije. Največja motivacija učencem  je pripraviti celovito predstavo za javnost. Pri 

ustvarjanju gledališke predstave lahko učenci pripravijo sceno, rekvizite in kostume. 

To je seveda izvedljivo v okviru izbirnega predmeta ali interesne dejavnosti. 

 

Vendar pa je gledališka dejavnost pomembna pri vseh predmetih v osnovni šoli, pri 

učencih v prvem triletju pa, po mojem mnenju, nepogrešljiva, kar je razvidno tudi iz 

spoznanj različnih strokovnjakov. Gledališka dejavnost pomaga poudarjati otrokovo 

osebnost, individualnost, krepi otrokovo samozavest, razvijanje boljše komunikacije, 

pomaga izboljšati medsebojne odnose in skupinsko delo. S takšnimi metodami 

pomagamo otroku razvijati kritično mišljenje, empatijo, spoštovanje, kreativnost in 

smisel za estetiko. Raziskave nekaterih nevroznanstvenikov dokazujejo, da prinaša 

mirno sedenje učencev  v šolskih klopeh slabše rezultate pri učnem procesu, kot če 

so učenci v proces dejavno vključeni in se pri tem tudi gibajo. Z gibanjem so lahko 

bolj koncentrirani in koncentracijo ohranijo dlje časa.  



 

Gardner (1995) v okviru  svoje teorije o več inteligencah obravnava tudi področje 

učenja z dramo, saj razlaga, da potrebujejo  udeleženci v dramskih dejavnostih 

razvitih več inteligenc, tj.  jezikovno, telesno-gibalno, interpersonalno in 

intrapersonalno inteligenco, pogosto pa tudi glasbeno inteligenco.  Kar pomeni, da 

gledališka pedagogika pri pouku na učence ne vpliva pozitivno samo z vidika 

motivacije, lažjega razumevanja in pomnjenja učne snovi, ampak tudi z vidika razvoja 

različnih inteligenc.  

Zanimivo je opazovati otrokov napredek ob uporabi gledaliških metod pri pouku, saj 

včasih sprememba v pozitivno smer res velika, zelo pogosto prav pri učencih z 

učnimi in drugimi težavami,  in jo opazijo tudi drugi učenci ali učitelji.  

Pogosto je zaslediti mnenje, da je gledališka dejavnost namenjena samo najboljšim 

učencem, takšnim brez učnih težav, zelo pogosto so ti učenci na šolah izbrani tudi za 

javno nastopanje, vendar pa opažam, da se v gledališko dejavnost zelo radi in z 

večjo zavzetostjo vključujejo ravno učno šibkejši učenci, s čimer zelo veliko pridobijo 

in se ob tem še zabavajo, medtem ko imajo do tradicionalnih oblik učenja in šolskega 

dela pogosto odpor.  

 

Težave  pri uporabi metod gledališke pedagogike pri pouku 

Učitelji se srečujejo z različnimi težavami, povezanimi z uporabo gledališke 

pedagogike pri pouku. 

Ena od težav je, da imajo redki učitelji znanje s tega področja, zato si gledaliških 

metod pri pouku ne upajo uporabljati oziroma menijo, da te metode za njihov predmet 

sploh niso primerne. Druga težava je, da si učitelji gledališke pedagogike ne upajo 

uporabljati, ker ta ni umeščena v učni načrt za njihov predmet. Obe zgoraj navedeni 

težavi bi bilo mogoče rešiti z dodatnim izobraževanjem in ozaveščanjem učiteljev. 

Uporabo gledališke pedagogike pri pouku pa lahko otežujejo tudi učenci, saj imajo 

pogosto, ko se prvič srečajo s to metodo, sploh pri predmetih, kjer tega ne 

pričakujejo,  odpor do nje, zdi se jim celo neprimerno in smešno.  Večinoma jih je 

strah nastopanja pred vrstniki, saj menijo, da je cilj takšnega pouka, da se gledališko 



čim bolje izkažejo, da se od njih pričakuje, da so pravi igralci … Pri tem je 

najpomembnejša učiteljeva sposobnost motiviranja in njegovo zavedanje, da ne 

vzgajamo in poučujemo  prihodnjih igralcev, temveč z metodami gledališke 

pedagogike pripomoremo k boljšemu čustvenemu, socialnemu in intelektualnemu 

razvoju otrok. 

 

Zaključek 

Opažam, da imajo metode dela gledališke pedagogike velik vpliv  tako na razvoj 

učenčevih  sposobnosti (npr. sposobnosti vživljanja, pomnjenja, izražanja čustev ...) 

in spretnosti (npr. spretnost prepričljivega nastopanja, izražanja čustev in občutij, 

uspešnega komuniciranja ...), kot na  pridobivanje znanja ter oblikovanje vrednot. 

Pozitivne vplive opazijo tudi učenci sami ter njihovi vrstniki, ki se zaradi tega dodatno 

navdušujejo za gledališko udejstvovanje.   
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