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Gledališka pedagogika v praksi 

Mlado gledališče: Gledališka improvizacija kot veja gledališke pedagogike 

Young theatre: Theatre improvisation as a branch of theatre pedagogy 

Povzetek: Tehnike gledališke improvizacije so uporabne ne le za razvijanje naravnega 

igralskega izraza, temveč predvsem za oblikovanje samostojnega, pogumnega in 

avtentičnega posameznika. V Pionirskem domu tako že več kot dvajset let razvijamo 

gledališko improvizacijo kot metodo gledališke vzgoje, naše znanje pa širimo in nadgrajujemo 

s pomočjo mednarodnega evropskega projekta sodelovanja »Young theatre - Mlado 

gledališče«. Cilji projekta so v praksi seznaniti pedagoge, gledališke profesionalce in mlade z 

abecedo gledališke improvizacije, uporabo le-te v šolskem in profesionalnem kulturnem 

okolju ter njihovo medsebojno povezovanje. Gledališka improvizacija namreč predstavlja 

dostopen in izjemno uporaben odgovor na marsikatero težavo sodobne šole (in družbe 

nasploh), saj spodbuja sodelovanje, odgovornost, samoinicativnost, prilagodljivost, uporabo 

telesa, obvladovanje raznolikih oblik komunikacije in mnogo drugih veščin, ki gradijo 

srečnega in uspešnega posameznika. 

Ključne besede: gledališka improvizacija, veščine, gledališka vzgoja, Mlado gledališče, 

gledališka pedagogika 

Abstract: The tools of theatre improvisation are useful not only for the development of the 

natural acting manner, but also for the formation of independent, courageous and authentic 

individuals. In Pionirski dom we have been developing theatre improvisation as a form of 

theatre education for more than twenty years, and are now improving our knowledge with 

the international European project of cooperation »Young theatre«. The goals of the project 

are to equip pedagogues, theatre professionals and the young with the alphabet of theatre 

improvisation, promote its use in schools and in professional cultural environments and 

encourage their interconnection. Theatre improvisation represents an accessible and useful 

answer to many issues in modern schools (and society), as it promotes cooperation, 

responsibility, self-initiative, adaptability, the use of the body, mastering a variety of 

communication forms and a lot of other skills that make a happy and successful individual. 
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Sodobna družba nalaga posameznikom vedno več izzivov; od nas zahteva prilagodljivost, odzivnost, 

samoiniciativnost, odločnost, samozavest, sposobnost javnega nastopanja, snovanje in izražanje 

svojega mnenja, inovativnost in pripravljenost na raznolike življenjske situacije. Kljub vedno večjim 

izzivom, pa sodobna šola žal počasneje vstopa v spremembe, kot se te dogajajo, zato podporne 

aktivnosti otrokom in mladim postajajo vedno bolj pomembne. 

Pionirski dom - Center za kulturo mladih je institucija, namenjena celoviti, usmerjeni in zgodnji 

obšolski kulturni vzgoji za mlade. Glavni cilj kulturno-umetniške vzgoje je razvoj individualne otroške 

in mladostniške ustvarjalnosti ter obvladovanje socialnih veščin. Tako je zastavljena tudi sistematična 

in kontinuirana gledališka vzgoja, ki v ospredje postavlja gledališko-vzgojni proces. Le-ta skozi 

pedagoške in gledališko-vzgojne pristope omogoča in spodbuja razvoj in nadgradnjo znanj ter veščin, 

ki so bistvenega pomena za uveljavljanje mladih posameznikov v sodobni družbi. Gledališka vzgoja 

Pionirskega doma na eni strani zajema močno strokovno in bogato tradicijo sodobnih pedagoških 

pristopov h gledališki vzgoji, s poudarkom na metodi gledališke improvizacije, ki jo kot gledališko 

opismenjevanje in vzgojno metodo razvijamo že več kot dve desetletji. Na drugi strani pa gre prav 

tako za pomemben prispevek k usposabljanju gledaliških pedagogov, ki se odvija v okviru 

vsakoletnega gledališkega festivala Pionirskega doma pod imenom Otroški festival gledaliških sanj. 

Skozi izkušnje in spoznanja šestnajstih let izvajanja festivala, izvajanja podpornih praktičnih 

seminarjev, izobraževanj mentorjev gledaliških skupin ter medsebojne izmenjave modelov dobrih 

praks, znanj in izkušenj lahko rečemo,  da je premik in razvoj ob uporabi impro praks očiten. 

Nenaravno in mehanično knjižno govorico je v veliki meri nadomestil naravni pogovorni jezik z bolj 

raznolikimi čustvenimi podtoni ter bogatejšo telesno govorico. Nadvse pomemben in potreben del 

gledališke vzgoje je torej tudi izobraževanje in sodelovanje s številnimi šolskimi gledališkimi 

skupinami ter prepoznavanje in odzivanje na potrebe učiteljev in pedagogov, ki vodijo skupine in 

pripravljajo predstave. Hkrati pa Pionirski dom predstavlja stičišče in preplet sodelovanj z mnogimi 

priznanimi gledališkimi ustvarjalci, s kulturnimi ustanovami ter z društvi.  

Gledališka vzgoja tako neločljivo povezuje gledališke in pedagoške pristope, kulturo in izobraževanje. 

Če torej izhajamo iz dejstva, da gledališka vzgoja pripomore k oblikovanju celovitih ustvarjalnih 

mladih posameznikov, ki so hkrati tudi kulturno ozaveščeno gledališko občinstvo, je vprašanje, ki se 

poraja samo od sebe, sledeče: Zakaj je gledališka vzgoja v šolskem sistemu še vedno zapostavljena ne 

samo v rednem pouku, temveč tudi kot dopolnilna šolska dejavnost?  

Ob šolskem sistemu, ki vse premalo poudarja ustvarjalnost in prepogosto navaja k šablonstvu in 

ukalupljanju, se nam zdi prava pot svobodnejše (mehko) poučevanje, ki spodbuja in ustvarja 

potrditev in samozavest. Z vedenjem, da se da drugače in ob sodelovanju s številnimi kulturnimi 

institucijami in posamezniki, smo svoja vrata odprli na stežaj ter svoje prakse podelili in nadgradili v 

mednarodnem projektu sodelovanja »Mlado gledališče - Young theatre.« Projekt je poskus odgovora 

na zapostavljenost gledališke vzgoje v šolskem sistemu, ki ponuja rešitve skozi gledališko 

improvizacijo, išče nove ustvarjalne poti do večje vključenosti in participacije mladih v kulturnem 

ustvarjanju ter ustvarja most med pedagogi ter predstavniki gledaliških institucij, ki skupaj ustvarjajo 

kulturno vzgojo mladih. Mlado gledališče seznanja s pedagoško metodo gledališke improvizacije v 

praksi ter spodbuja k razmišljanju o tem, kako lahko gledališke ustanove na ustvarjalen način 

pritegnejo mlade obiskovalce, kako lahko pedagogi nadgradijo svoje gledališko znanje in kako to 

gledališko znanje uporabiti pri bogatitvi pedagoškega dela. 



Metoda gledališke improvizacije, na katero se opiramo, temelji predvsem na teoriji dveh velikanov 

gledališke improvizacije - Keitha Johnstona in Viole Spolin. Prvi je približal kratke oblike impro 

gledališča širšemu občinstvu (improvizacija tako postane samostojna performativna oblika in ne le 

igralska vaja) in razvil nekaj pomembnejših impro konceptov (igra statusov, ipd.). Viola Spolin pa je 

gledališka pedagoginja, ki je svojo impro metodo razvila skozi delo z otroškimi skupinami, predvsem s 

skupinami otrok migrantov.  

 

»Vsak lahko igra. Vsak lahko improvizira. Vsak, ki si tega želi, lahko igra v gledališču in se nauči 

postati »vreden odra«. Učimo se skozi izkušnjo in izkušanje in nihče nikogar ne nauči ničesar.« 

»Če okolje to dovoljuje, se vsakdo lahko nauči česar koli se želi naučiti; in če posameznik to dovoljuje, 

ga okolje nauči vsega, kar lahko. »Talent« ali »pomanjkanje talenta« pri tem ne igra velike vloge.« 

(Spolin 1999: 3) 

 

Obenem se naslanjamo na tradicijo Stanislavskega ter prve gledališke pedagoginje v Pionirskem 

domu, Drage Ahačič, sledimo pa tudi drugim smernicam sodobne gledališke pedagogike (vključujemo 

prvine pantomime, cirkusa, uličnega gledališča, pripovedovanja, ipd.). 

 

Improvizacijska igra je orodje za pridobivanje novih znanj in spretnosti, premagovanje treme, razvoj 

in bogatitev socialnih veščin. »S pedagoškega vidika še posebno pomembna pridobitev pa je, da 

pomaga premagovati in zmanjševati tremo, ki se pri šolskem pouku pojavlja kot storilnostni strah ter 

zavira uveljavljanja učenčevega znanja in s tem zmanjšuje njegov učni uspeh.« (Ahačič 1982: 220) 

»Sodobna gledališka vzgoja, v kateri sovpada gledališki interes s pedagoškim, navaja mladega 

človeka, da preizkuša in razvija svojo tvorno domišljijo, iznajdljivost, zbranost, opazovalni, estetski, 

etični in kritični čut, ga vadi samozavestnega in hkrati obvladanega nastopanja, bogati njegovo 

čustveno dojemljivost in njegov notranji svet, kakor tudi s svojim kolektivnim delom razvija smisel za 

odgovornost, samodisciplino in čut za skupnost.« (Ahačič 1982: 219-220) 

 

Ravno zaradi vseh naštetih in opisanih rezultatov, ki jih daje takšna oblika umetnostne vzgoje, lahko 

zatrdimo, da je v tesni povezavi s pedagoškim, pa tudi socialnim delom. Učitelji namreč poleg 

izobraževalne nosimo tudi vzgojno odgovornost. 

 

»V vsakem primeru pa so vzgojitelji tu v odnosu do mladih predstavniki sveta, za katerega morajo 

prevzeti odgovornost, čeprav ga sami niso ustvarili in čeprav bi si lahko skrivaj ali odkrito želeli, da bi 

bil drugačen kot je. Ta odgovornost ni naključna - vsebovana je v dejstvu, da odrasli vpeljujejo mlade 

v nenehno spreminjajoči svet. Vsakdo, ki zavrača prevzem skupne odgovornosti za svet, ne bi smel 

imeti otrok in se mu ne bi smelo dovoliti, da sodeluje pri njihovi vzgoji.« (Arendt 2006: 193) 

 

Projekt Mlado gledališče, v katerem Pionirski dom kot nosilec evropskega projekta sodeluje s 

partnerji iz Romunije (Opera Comica pentru Copii Bukarešta), Poljske (Cultural Centre Elk) in Srbije 

(Dećji kulturni centar Beograd), je prehodil že polovico zastavljene programske poti. Vse partnerske 

institucije smo promotorji kulturne vzgoje za otroke in mlade ter želimo na tem področju nadgraditi 

svoja profesionalna znanja, infrastrukturo in predvsem ustvariti kreativne povezave med posamezniki 

ter institucijami.    

 



Osnovna celica projekta je izkušena trenerska ekipa v Sloveniji, ki je na uvodnih delavnicah glede na 

svoje dolgoletne pedagoške improvizacijske izkušnje izdelala program, ki temelji na štirih osnovnih 

impro področjih: osnovah, pripovednih spretnostih, gibalnem izražanju in čustvovanju. Pripravljeno 

izobraževanje smo predstavili trenerjem ostalih držav ter tako izoblikovali skupino šestnajstih impro 

trenerjev v štirih državah. Gre za skupino šestnajstih izjemnih igralcev, pedagogov in gledaliških 

ustvarjalcev, ki z neverjetno predanostjo in zaupanjem v projekt širijo impro znanje in izkušnje na 

ciljne skupine. Njihova nadaljnja naloga je širjenje tehnik ter znanja impro gledališča na gledališke 

profesionalce ter na mentorje gledaliških skupin na šolah. Prvi, tj. gledališki profesionalci, so namreč 

tisti, ki vplivajo na kulturno produkcijo za mlade, zato bi si želeli, da v svoje delo vključujejo tudi 

impro igre in vaje, ki imajo moč, da hitro in učinkovito pritegnejo in vključijo prisotne ter jim s 

pomočjo izkušnje bolj približajo medij gledališča, jih postavijo v vlogo odločevalcev in jih spodbudijo, 

da h gledališču pristopajo kot k živi obliki umetnosti, ki se jih še kako tiče. Drugi, torej učitelji, pa so 

tisti, ki lahko impro tehnike uporabijo kot trening zase in za izboljšanje svoje performativnosti, 

predvsem pa želimo, da začnejo te impro tehnike vključevati na različna področja v šoli ter pri delu z 

mladimi.  

 

Gledališki ustvarjalci in učitelji bodo v nadaljevanju projekta svoje novo impro znanje uporabili naprej 

v praksi in svoje znanje prenesli na mladostnike v šolah. Mednarodni impro dnevi bodo v letu 2019 

vrhunec in praznik gledališke improvizacije v posameznih državah, ko se bodo mladi v vseh štirih 

partnerskih državah predstavili svojim vrstnikom in širši javnosti z impro nastopi.  

 

Cilj projekta je tako uporabiti impro tehnike za večje vključevanje mladih v gledališko umetnost ter s 

sodelovanjem med učitelji in gledališkimi profesionalci obogatiti kulturne programe z mladimi za 

mlade. Mladi, ki so končni cilj našega projekta, bodo tako skozi aktivno sodelovanje v procesu 

nastajanja impro vsebin postali aktivnejši uporabniki kulturnih vsebin – gledaliških predstav in 

predvsem razvili raznolike individualne in socialne veščine, ki jim lahko pomagajo tako pri njihovem 

šolskem delu, kot tudi pri vsakdanjih izzivih. 

 

Nekaj besed, s katerimi so udeleženci opisali delavnice: sproščenost, povezovalni element, enakost 

vseh, praktično znanje, sodelovanje, ustvarjalna energija, odprtost, intenzivnost, možnost 

participacije, sprejemanje, motivacija, premagovanje strahov, učenje skozi delo, iskrenost, zaupanje, 

hitro odzivanje, navdušenost, entuziazem, občutek varnosti, sprejetost, novi svetovi, sproščeno 

vzdušje in profesionalen pristop, vključevanje, spoznavanje samega sebe, učenje čustvenega 

izražanja, soočanje z lastnimi strahovi, spodbujanje, poudarjanje lastne ustvarjalnosti, aktivna 

udeležba.  

Naš projekt je tako že v svojem prvem letu presegel  zastavljena pričakovanja in postavljene cilje ter z 

izjemno pozitivno ustvarjalno energijo in impro procesom okužil vse deležnike v projektu. Rezultati 

delavnic so vedno izjemni, tako z vidika količine na novo pridobljenega praktičnega in takoj 

uporabnega znanja, kot tudi z vidika povezovalne in ustvarjalne moči projekta. Udeleženci delavnic se 

v izjemno intenzivnem sodelovanju v 20-urnem procesu spoznavanja z impro tehnikami spremenijo iz 

popolnih neznancev v izjemno povezano, čutečo ter z znanjem in energijo napolnjeno skupino.  

Osvojijo osnovne impro vaje in discipline, impro filozofijo, pridobijo uporabna orodja ter neverjetno 

vnemo za delo vnaprej.  Skozi projekt smo z impro tehnikami in veščinami v štirih partnerskih državah 

tako opremili 60 gledaliških prefesionalcev in 120 pedagogov, ki bodo z improvizacijskimi veščinami 



seznanili mlade pri pouku, v gledaliških skupinah ter na raznoraznih dejavnostih in delavnicah.  Z 

dodatnimi delavnicami bomo število udeležencev še povečali, na vrhuncih našega mednarodnega 

impro snovanja, na Impro dnevih pa se bo predstavilo vsaj 80 raznolikih impro skupin s predstavitvijo 

svojih improvizacijskih nastopov.  

Praktičen rezultat projekta se kaže tudi v izdanih publikacijah in priročnikih za sodelujoče v projektu. 

Tako smo izdali predstavitveno publikacijo projekta, priročnika za gledališke profesionalce in 

pedagoge z opisi, navodili in možnostjo uporabe impro vaj, v pripravi pa je tudi zabaven izkustveni 

gledališki dnevnik za mlade, ki bo dodatna spodbuda mladim k aktivni gledališki udeležbi.  

Zaradi vzgojnih rezultatov in s tem povezane graditve lastne osebnosti ter omenjenih pridobljenih 

lastnosti so gledališka vzgoja in tudi druge oblike umetniškega oz. kulturnega udejstvovanja za 

posameznika zelo pomembne in nadvse potrebne. Poleg tega je improvizacijska igra kot kulturno-

umetniška dejavnost najširše dostopna, saj za njeno izvedbo niso potrebni nobeni posebni 

pripomočki ali zmožnosti; vse potrebno posameznik že nosi v sebi. 

  

Uporaba gledališke improvizacije kot orodje za kvalitetnejše poučevanje, izobraževanje in učenje je 

potrebna zato, da: 

 se povežemo; 

 aktiviramo sebe in druge; 

 poiščemo skrite potenciale 

 v sebi in drugih najdemo igrivost, sprostitev, odprtost in zabavo; 

 se opogumimo in preženemo tremo; 

 identificiramo in izražamo svoje vrednote; 

 spodbudimo razvoj socialnih veščin  

 iščemo nove vire navdiha; 

 bolje poslušamo in slišimo sebe ter druge; 

 se naučimo popolnoma predati; 

 dobimo izkušnjo, da je neuspeh neizogiben del življenja ter hkrati tudi vir navdiha in 

priložnost za učenje; 

 vzpostavimo dialog in utelesimo statusne razlike; 

 damo mladini njihov lasten glas; 

 se naučimo sprejemati sebe in druge; 

 spoznamo moč in podporo, ki nam jo daje skupina; 

 smo bolj prisotni; 

 smo svobodni; 

 navdihnemo mlade za pogostejše obiskovanje gledališč; 

 živimo gledališče in se igramo življenje! 

 

Gledališka improvizacija je v svojem bistvu oblika gledališke umetnosti, kjer udeleženci spontano 

ustvarjajo gledališke prizore. Ker gre za zahtevno veščino, saj je improvizator hkrati igralec, režiser, 

dramatik, scenograf, dramaturg itd., so impro igre, vaje in discipline namenjene najrazličnejšim 

veščinam, ki omogočajo čim bolj celostno pripravo posameznika (opravljanje več aktivnosti hkrati, 

učenje skozi napake, razvijanje veščin poslušanja, opazovanja, ponavljanja, koncentracije, spomina, 

sodelovanja, glasnega in razločnega govora, obvladovanja telesa in različnih oblik komunikacije ter še 

mnogo drugih). Gre torej za celostno gledališko vzgojo, ki ima neposredne učinke na oblikovanje 



posameznikovega igralskega izraza, predvsem pa krepi posameznika kot samostojno, avtentično in 

samozavestno osebnost. Ker verjamemo, da je poslanstvo učitelja poleg predaje znanja tudi opremiti 

otroke z veščinami, ki to znanje povežejo, zaokrožijo in povzdignejo, resnično upamo, da bomo lahko 

aktivne izkušnje tehnik in orodij gledališke improvizacije, ki zaenkrat ostajajo premalo izkoriščen 

potencial za vzgojno-izobraževalni proces, razširili na vse strani.  
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