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pozdravni nagovor

Spoštovane udeleženke in spoštovani udeleženci šeste mednarodne 
konference gledališke pedagogike, 

v čast in veselje mi je, da vas lahko nagovorim v zborniku, ki vključuje prispevke 
sodelujočih tujih in domačih strokovnjakov s področja gledališča, vzgoje in 
izobraževanja. V publikaciji so predstavljena teoretična izhodišča in praktične 
izkušnje uporabe gledališke pedagogike pri pouku, kar je rdeča nit letošnje      
6. mednarodne konference gledališke pedagogike UMETNOST UČENJA, ki jo 
organiziramo skupaj z Javnim skladom RS  za kulturne dejavnosti.

Drama se je uveljavljala skozi zgodovino že pred Aristotelom, ki je bil 
prepričan, da gledališče ljudem nudi možnost za podoživljanje čustev.               
S sodobnimi pristopi v vzgoji in izobraževanju dajemo v procesu učenja 
prednost doživljanju pred pomnjenjem tudi danes. Vključevanje metod 
gledališke pedagogike v vzgojo in izobraževanje na različne načine pomaga 
otrokom pri usvajanju in razumevanju vsebin, obenem pa krepi sposobnost 
ustvarjalnega razmišljanja in uspešnega sodelovanja z drugimi. Drama tako 
učeče kot učitelje vedno znova uri v usvajanju veščin za uspešnejše soočanje z 
življenjskimi izzivi.

Gledališka pedagogika se v zadnjih desetletjih v svetu hitro razvija. Tudi člani 
društva Taka Tuka si že od leta 2003 prizadevamo za uveljavljanje vseh področij 
gledališke pedagogike: z ustvarjanjem gledaliških predstav za otroke in mlade, 
z ustvarjanjem gledaliških predstav z otroki in z uporabo metod gledališke 
pedagogike pri pouku. Leta 2009 smo bili pobudnik za izvedbo prve 
mednarodne konference gledališke pedagogike v Sloveniji THEATRUM PRO 
OMNIBUS/GLEDALIŠČE ZA VSE. Takrat smo imeli akterji na področju vzgoje in 
izobraževanja možnost mednarodne izmenjave dobrih praks povezovanja 
gledališča in pedagogike v obliki predavanj in delavnic. Konference so vsako 
leto bolj bogate tako po vsebini kot po številu udeležencev.

O moči, uporabnosti in uspešnosti metod gledališke pedagogike v svetu in 
končno tudi pri nas v Sloveniji pričata številčnost in pestra paleta sodobnih 
prispevkov, zbranih v tem zborniku. Prepričana sem, da bomo vsi, zavezani 
skupnemu cilju, 

proces vse od vrtca do univerze.

Veronika Gaber Korbar, predsednica Društva Taka Tuka

enotno nadaljevali s prizadevanji, da se bo gledališka 
pedagogika lahko v kar največji meri razvila in se skladno s svojim poslanstvom 
primerno vključila v učni 
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Chang  Janaprakal Chandruang 

BUDISTIČNI NAČIN PRIPOVEDOVANJA ZGODBE

1. Kaj je budistični način pripovedovanja zgodbe?

2. Zakaj obstaja budistični način pripovedovanja zgodbe?

3. Kaj je cilj pripovedovanja zgodbe na budistični način?

4. Kako povedati zgodbo na budistični način?

Kaj je budistični način pripovedovanja zgodbe?

1. Budistični način pripovedovanja zgodbe je neizogibno način, kako je Buda 
poučeval dharmo. Ko je postal razsvetljeni, tega ni želel povedati drugim, saj je 
bila tema pregloboka, da bi jo razumeli. Sprva je modrost, ki jo je odkril, raje 
obdržal zase. Razlog, da modrosti ni nameraval razkriti, je bil verjetno ta, da je 
bilo nirvano oziroma resnično modrost pretežko doseči, kar še zmeraj drži.

Zaradi svojega usmiljenja se je na koncu le odločil, da svoje celovito odkritje deli 
z drugimi. Videl je namreč, da se lahko vsak človek izuri. Ko smo se rodili, smo 
bili vsi nebogljeni. Nismo kot žival, ki lahko sama preživi, že ko pride na svet. 
Noben otrok ne more! Za človeka je treba skrbeti in ga razvajati, če tega ne 
storimo, umre. Ravno zato so človekove sposobnosti učenja, preživetja in 
razvoja neomejene, medtem ko imajo živali, ravno obratno, omejene zmožnosti 
učenja in razvoja. Nedvomno vsi postanemo pametnejši in počnemo bolj 
zapletene stvari, če se pravilno izurimo.

Buda je ugotovil, da lahko svojo globoko dharmo prenese tistim, ki so se že izurili. 
To je bil seveda le začetek. Takrat se je zdelo naporno uriti nekoga, da bi bil 
pripravljen na nadzemeljsko znanje. Govoriti s tistimi, ki so se že izurili, pa se je 
zdelo veliko laže. Tako je bila zadeva zelo osebna že od prvega dne naprej, saj, kot 
že rečeno, ni mogoče pripovedovati vsem ljudem. Zato je bila že od začetka 
potrebna selekcija poslušalcev. Budistični način pripovedovanja zgodbe je bil že 
od nekdaj oseben, nasprotno od drugih načinov pripovedovanja, ki so vsi masovni. 

Budističnemu načinu pripovedovanja lahko preprosto rečemo osebno-javni 
način. Izbrani poslušalci so pogoj in se sčasoma omejijo na enega. En sam 
poslušalec je obvezni element.

2. Zakaj obstaja budistični način pripovedovanja zgodbe? 
Enostaven odgovor bi bil, da zato, ker obstaja budizem. Zbirka budističnih spisov 
Tripitaka vključuje discipline, učenja in višjo doktrino, napisana pa je bila za ohra-
njanje in pojasnjevanje dharme, ki jo je gospod Buda odkril za človeštvo. Ker je bila ta 
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pregloboka, da bi jo razumeli, se je razvil način, kako pripovedovati o zelo 

sofisticirani dharmi, zato da bi jo razumeli na vseh ravneh. Kot sem poudaril 

zgoraj, je gospod Buda izbral tiste, ki so bili pripravljeni poslušati. Zato je bil 

način izražanja prilagojen takemu posamezniku. Z drugimi besedami, Buda v 

svoji dharmi ni na enak način uporabil vseh možnosti. Interpretacije niso bile 

nikoli enake. Tri hudičeve hčere, ki so prišle, da bi ga odvrnile od nirvane, lahko 

na primer razložimo kot tri vidne predmete ali kot tri subjektivna stanja. 

Metaforični pristop zahteva improvizacijo.

Zavedanje o tukaj in zdaj je neizogino, če želimo pridigati, saj se je budizem začel 

med brahmani v Indiji. Veliko ljudi je bilo brahmanov, ki so verjeli v več bogov. 

Potem pa je med brahmane, ki so molili svoje bogove, kar naenkrat prišel Buda, 

da bi jim oznanil, naj jih ne vodi noben bog. Takrat se je to zdelo absurdno. A Budi 

niso nikoli rekli, da je nor. Zakaj? Morali bi ga križati ali kamenjati do smrti.

Kot sem že omenil, je skrivnost je v tem, da je treba izbrati tistega, ki je pripravljen. 

Tako počnemo še danes, zlasti v budizmu deravas. Ko ste izbrali poslušalca, 

morate analizirati, ali je resnica v vseh dimenzijah dobra za poslušalca.

Buda bi preučil, kako poslušalec sprejema zgodbo resnice.

1. Če je zgodba resnična, poslušalcu pa ni všeč … ne bi povedal.

2. Če je zgodba neresnična, poslušalcu pa je všeč … ne bi povedal.

3. Če je zgodba neresnična, poslušalcu pa ni všeč … ne bi povedal.

4. Če je zgodba resnična in je poslušalcu všeč … bi našel pravi kraj in čas, da pove.

Če pa seveda nikoli ni pravega kraja in časa, ne bo resnica nikoli razkrita. Čeprav 

ste našli izbranega poslušalca, morate biti torej previdni glede kraja in časa. 

Nikakor ni lahko razkriti resnice. Šele ko so vsi elementi ustrezni, je pred vami 

naslednja naloga: kako povedati zgodbo.

3. Kaj je cilj pripovedovanja zgodbe na budistični način?

Jasno je, da je cilj razsvetljenje. Upoštevati pa morate, da je razsvetljenje metoda 

samouresničevanja. Nihče vas ne more razsvetliti. To si morate pridobiti sami. 

Zgodba, ki ste jo slišali, služi kot podpora pri sprožanju vašega lastnega 

uresničevanja. Zato je v zenu veliko absurdnih zgodb. Namen zgodbe je, da se 

poslušalec sooči s svojo lastno realnostjo. Sama zgodba je lahko realnost drugih, 

vendar vsaka realnost ne more služiti kot podpora poslušalcu. Zato morata biti 

kraj in čas na vaši strani.



Sklenemo lahko, da je naloga zgodbe podpora oziroma vodenje do razsvetljenja. 

Če vas lahko zgodba, ob kateri se zabavate, privede do razsvetljenja, je opravila 

svojo nalogo. Navadna pop pesem lahko prav tako opravi to funkcijo, če jo 

poslušate ob pravem času in na pravem kraju. Seveda ste to pesem poslušali že 

tisočkrat. A prav tistem trenutku in na tistem kraju sproži nekaj, kar se vam še ni 

zgodilo. Podporo ste našli v tej navadni pesmi, ki se je zdaj spremenila v nekaj 

zelo posebnega in vas privedla do tega, da se soočite s svojo realnostjo, ki je niste 

še nikoli opazili. Toda to se zgodi redko! Da bi povečali možnosti, imajo zgodbe 

še eno nalogo, in sicer, da poslušalca prepričajo v bhavano. Bhavana dobesedno 

pomeni vaja. Tisti, ki jo izvaja, svojo resnico odkrije laže kot drugi. Naloga 

prepričevanja se tako pogosteje uporablja, saj morajo tisti, ki vadijo, 

konzumirati toliko zgodb, kot le morejo. V Tripitaki zlahka najdemo tisoč 

budističnih fikcij in neskončno število resničnih zgodb tistih, ki so jih imeli za 

razsvetljene. Primeri se med seboj razlikujejo in iz dobro napisane knjige brez 

težav izberete katerega koli. Ob pripovedovanju zgodb iz budističnih spisov 

lahko preživite vse življenje.

Zdaj pa poglejmo, kako sestaviti lastno zgodbo!

Da, vašemu izbranemu poslušalcu lahko poveste svojo lastno zgodbo. Verjeli ali 

ne, najbolj bizarne stvari, ki ste jih počeli v preteklosti, lahko nekomu pomagajo 

do razsvetljenja! Da, ob pravem času, na pravem kraju in ob neumnosti, ki ste jo 

naredili v svojem življenju, se lahko rodi Buda.

Zato bomo nazadnje govorili o tem, kako sestaviti svojo lastno zgodbo za 

izbranega poslušalca.

4. Kako povedati zgodbo na budistični način?

Vaš izbrani poslušalec vam bo seveda pomagal sestaviti zgodbo. To je lažjii del. 

Večina ljudi meni, da je najtežji del biti sposoben ustvariti zgodbo. Motite se! Kaj 

rečete učiteljici, ko pozabite narediti domačo nalogo? Seveda je odvisno od 

učiteljice. Vsaki učiteljici je treba povedati drugačno zgodbo. Kaj, če je učiteljica 

vaša mati? Ne bo lahko. Zgodba mora biti zelo podrobna, natančna in seveda 

»realistična«. Čeprav nimate veliko časa, je zgodba nujno potrebna ne glede na 

vse. Tako si morate vseeno izmisliti neke vrste opravičilno zgodbo. Morda ne bo 

prepričljiva, kljub temu pa ste se si vedno sposobni izmisliti zgodbo – 

avtomatsko. Dobiti zgodbo torej ni tako težko, kako jo povedati, pa je veliko težja 

naloga. Z drugimi besedami, lahko traja vse življenje, da postanete igralec, ki je 

sposoben povedati zelo prepričljivo zgodbo, včasih pa se to ne zgodi nikoli.

Budistični način pripovedovanja zgodbe je lahko vaša druga izbira. Poglejmo 

stopnje pripovedovanja prepričljive zgodbe. Osem jih je. Reče se jim »plemenita 

osmera pot«.
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1. Pravilno razumevanje ali pravilen pogled

Brez pravilnega razumevanja pripovedovanja svoje zgodbe ne boste dosegli 
namena pripovedovanja zgodbe. To pomeni, da morate pravilno razumeti 
življenje. In mi kot individualna življenjska oblika moramo prav tako razumeti 
naše lastno življenje.

2. Pravilen namen

Pogosto nas zavedejo naše lastne misli. Več misli kot imamo v glavi, več 
možnosti je, da se izgubimo.

3. Pravilen govor

Jezik ima veliko pomenov. Besedna zveza »začeti obstajati« ima v različnih delih 
sveta različen izvor. Razlika med luninim in sončnim koledarjem ustvarja veliko 
razliko v percepciji. Ena družba se opira na luno, druga pa na sonce. Jasno je, da 
se lahko izgubimo v interpretaciji.

4. Pravilno delovanje

Če je delovanje pravilno, oseba pa napačna, ne bomo dosegli ničesar. Biti mora 
ravno prav. Sposobnost pravilnega delovanja je nujna, saj nikoli ne vemo, kdaj se 
bo pojavila priložnost. Ko pa se, delujemo pravilno. Biti moramo previdni in se 
pripraviti, da se v svojih izbranih dejanjih počutimo naravno. Če se mora 
plesalka pripraviti za svoj solo, se moramo tudi mi.

5. Pravilen način življenja

To, kar učite, morate tudi biti. Pridigar nam pridiga z vsem srcem in dušo. To 
pomeni, da dobra knjiga sama po sebi ni dovolj. Brez vaše subjektivnosti bi 
zgodba postala zgolj absurdna igra. Nemogoče je identificirati, kdo ste. V 
budizmu se osredotočamo na to, kdo smo, in ne skušamo identificirati. Življenje 
je z budističnega vidika sestavljeno iz petih elementov oziroma petih agregatov: 
(1) oblika, (2) občutek, (3) zaznava, (4) umske tvorbe oziroma hotenje in (5) 
zavest oziroma razsodnost. Štirih od petih ne moremo videti, občutiti ali fizično 
obravnavati. Da bi lahko povedali popolno zgodbo, morate biti v harmoniji z 
vsemi svojimi petimi agregati. To je pravilen način življenja.

6. Pravilen trud

Odnehanje je postalo tabu v budističnem načinu urjenja oziroma učenja. Naš 
način je nepretrgan proces do dosega nirvane. Naloga je utrujajoča le, ko ni 
pravilna. Če ni pravilna, ni zabavna. Če je napor zabaven, ga avtomatsko lahko 
prenašamo. Pravilen trud je mogoče določiti čez čas. Pravilen trud ne pomeni 
trdega dela, saj trdo delo zahteva počitek. Pravilen trud pomeni, da si lahko na 
poti odpočijete in se sprostite. Ne vemo pa, kako dolgo se bomo morali 
nepretrgoma truditi. Samo vi veste, ko … ko se zavestno ne trudite za trud. To je 
pravilen trud.



7. Pravilno zavedanje

Pravilno se zavedate takrat, ko ste sposobni izgubiti oziroma ko odpravite svoj ego. 
Tudi tat se zaveda, ko nekaj krade. Toda to ni pravilno zavedanje, saj krade zaradi 
samega sebe. Oseba, ki ljudi rešuje pred bombo, se prav tako zaveda, ko opravlja 
svoje delo. A tudi to ni popolnoma pravilno zavedanje, saj se znoji, njegovo življenje 
pa je v nevarnosti. Srčni kirurg se ne bo pravilno zavedal med operacijo, če je 
pacient njegova ljubljena mati. Zato zdravniki ne oživljajo svojih bližnjih. Pozor! 
Če se nečesa zavedate zaradi samega sebe, to ni pravilno zavedanje. 

8. Pravilna zbranost

Zadnja stopnja je vedeti, kdaj se osredotočiti in kdaj se ne osredotočiti. Velikost 
točk, na katere se osredotočate, je seveda različna. Včasih potrebujete čisto 
majhno pikico, da se osredotočite, včasih pa se osredotočite na univerzum. Sami 
se morate izuriti, da se lahko pravilno zberete. To je meditacija. Meditirate, 
dokler se ne zaveste samih sebe. Ko se zaveste …, takrat se vaše življenje približa 
modrosti. Modrost nastopi, ko ste v sebi harmonično uglašeni. To je stanje duha, 
v katerem se ohranja vseh osem stopenj, a to stanje je še vedno prazno. Je malce 
zenovsko, vendar je potrebno.

Če ste sposobni doseči vseh osem stopenj, ste lahko prepričani, da ne bo napak. 
Vaš izbrani poslušalec bo brez dvoma prišel v stanje, ki ga zasluženo želite zanj. 
Zaključimo lahko, da je budistični način pripovedovanja zgodbe kot strelec, ki 
nikoli ne zgreši svoje tarče, saj tarča, ki bi jo lahko zgrešil, ne obstaja. Kdor 
pripoveduje zgodbo, doseže namen svoje zgodbe. Je razsvetljeni.
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Simona Tancig

NEVROEDUKACIJA – NOVA ZNANOST O UČENJU 
IN POUČEVANJU – KAKO IZBOLJŠATI IZOBRAŽEVALNO PRAKSO

Povzetek:

Novo znanstveno področje Um, možgani in izobraževanje (MBE), včasih 
poimenovano nevroedukacija, z uporabo vedenjskih metod in slikanja možganov 
omogoča poglobljeno razumevanje kognitivnih in drugih mentalnih procesov, 
vključenih v učenje. MBE znanost je transdisciplinarno področje, ki povezuje 
nevroznanost, psihologijo in edukacijo. Predstavljene so glavne ugotovitve 
nevroedukacijskih raziskav in priporočila za vzgojno-izobraževalno prakso, npr. 
pomen plastičnosti možganov, eksekutivnih funkcij, upoštevanja čustev, gibanja in 
umetnosti v učenju in poučevanju ipd.

Ključne besede: nevroedukacija, učenje, poučevanje, utelešena kognicija, 
integracija umetnosti

ZNANOST O UMU, MOŽGANIH IN IZOBRAŽEVANJU – NEVROEDUKACIJA

Hiter razvoj kognitivne nevroznanosti in kognitivne psihologije ter vedno večje 
zahteve po razvoju izobraževalne prakse so pripeljali k večjemu povezovanju 
znanstvenikov različnih disciplin. Njihovo interdisciplinarno sodelovanje je 
omogočilo boljše razumevanje učenja, mišljenja, spomina kot tudi emocij, 
socialnega vedenja in zavesti.
S povezovanjem znanstvenikov in učiteljev na področju izobraževanja se je razvilo 
novo samostojno transdisciplinarno znanstveno področje, poimenovano um, 
možgani in izobraževanje (Mind, Brain and Education – MBE). MBE znanost 
združuje kot najpomembnejše discipline psihologijo, nevroznanost in edukacijske 
vede – vključno z njihovimi poddisciplinami. 
Področje MBE znanosti oz. nevroedukacije zahteva tesno sodelovanje in 
komunikacijo med raziskovalci različnih disciplin ter raziskovalci in praktiki pri 
raziskovanju in ustvarjanju znanja. Pri tem je zelo pomembno, da gre za recipročne 
povezave med obema področjema. Kognitivna nevroznanost vpliva na edukacijske 
raziskave in obratno, edukacijske raziskave vplivajo na raziskave kognitivne 
nevroznanosti.
Nevroedukatorji ali MBE raziskovalci so nevroznanstveniki in psihologi, ki 
poznajo področje izobraževanja (učenja in poučevanja), ter učitelji, ki so educirani 
tudi s področja nevroznanosti. Danes v svetu že obstaja nekaj dodiplomskih in 
podiplomskih študijskih programov za področje MBE.
S sodelovanjem znanstvenikov različnih disciplin MBE znanosti so bile izvedene 
raziskave, ki v pomembni meri pojasnjujejo in prispevajo k razvoju učenja in 
poučevanja. Tako lahko npr. podatki o možganski aktivnosti, pridobljeni z 
nevroznanstvenimi tehnikami, privedejo do ugotovitev, ki jih ni mogoče predvideti 
z vedenjskimi študijami (npr. z opazovanjem in uporabo vprašalnikov ali testov).



DEJSTVA O MOŽGANIH, POMEMBNA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Britansko Kraljevo društvo (The Royal Society, 2011) je izdalo publikacijo, 
namenjeno predstavitvi glavnih znanstvenih ugotovitev nevroznanosti, ki so 
pomembne za izobraževanje in so na kratko predstavljene v nadaljevanju.

Dednost in okolje vplivata na možgane – okolje ima močan vpliv 
na razvoj možganov

Vemo, da se posamezniki različno odzivajo na vzgojno-izobraževalni proces 
(edukacijo). Te razlike so pogojene z dednimi dejavniki in dejavniki okolja. Taka ali 
drugačna genetska opremljenost sama po sebi še ne oblikuje posameznikove 
učne sposobnosti, ker so genetske predispozicije v medsebojnem součinkovanju z 
okoljskimi dejavniki. Poleg tega vemo, da se delovanje genov spreminja in je pod 
vplivom dejavnikov okolja (fizičnih in socialnih) – epigeneza.
Nevroznanost nam pomaga razumeti genetske predispozicije, ki se kažejo v 
možganih, in nudi pomoč pri oblikovanju ustreznega učnega okolja ter 
poučevalnih in intervencijskih postopkov za optimalen razvoj potencialov.

Možgani so izjemno plastični – občutljiva obdobja 
za učenje – pomen vseživljenjskega učenja

Človekovi možgani imajo visoko stopnjo plastičnosti. Vemo, da se možgani 
nenehno spreminjajo z dnevnimi in drugimi dejavnostmi – čeprav na 
mikroravni – npr. ko hodimo, govorimo, spimo, komuniciramo, se učimo ipd., se 
nevroni aktivirajo. Možgani imajo izjemno zmožnost prilagajanja, ki jo 
imenujemo »nevroplastičnost«. To je povezano s procesi, s katerimi se okrepijo 
povezave med nevroni, ki se hkrati aktivirajo. Tako pravimo, da se »nevroni, ki 
se skupaj aktivirajo, medsebojno povežejo« (neurons that fire together, wire 
together). To imenujemo tudi izkustveno pogojena plastičnost – plastičnost, ki 
jo pogojujejo naše dejavnosti in izkušnje vse življenju. Nevroplastičnost 
možganov omogoča, da funkcije tistih delov, ki so poškodovani, prevzamejo 
drugi. Seveda pa plastičnost upada s starostjo. Spremembe v možganskih 
strukturah in njihovi povezanosti kažejo na občutljiva obdobja v razvoju 
možganov v otroštvu in adolescenci, ki omogočajo lažje učenje in pridobivanje 
spretnosti, kar pa ne izključuje možnosti učenja teh spretnosti in znanj tudi v 
kasnejših obdobjih. Plastičnost možganov ne potrjuje teze o kritičnih obdobjih, 
ki je veljala dolgo časa in ki trdi, da izven teh obdobij učenje in pridobivanje neke 
spretnosti ni mogoče. 
Dinamične spremembe se nadaljujejo tudi kasneje v življenju. Tako kot 
športniki trenirajo mišice, obstajajo mnoge spretnosti, kjer je potrebno 
nadaljevati z učenjem ali treningom, da vzdržujemo te spremembe v možganih, 
sicer jih izgubimo oz. ugasnejo. Zato velja angleška zelo zgovorna fraza »use it or 
lose it« (uporabljaj ali izgubi).
Poznavanje in razumevanje plastičnosti možganov je pomembno pri 
načrtovanju učenja in poučevanja ter pri oblikovanju intervencijskih 
programov za pomoč osebam z učnimi težavami, saj z njimi v pomembni meri 
vplivamo na spremembe v možganih.
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Pomen izvršilnih funkcij – samoregulacija – pomembne življenjske 
spretnosti

Uspešnost posameznika je v veliki meri odvisna od njegove ustvarjalnosti, 
fleksibilnosti, samokontrole in discipliniranosti. Skupne tem značilnostim so 
izvršilne (eksekutivne) funkcije, ki vključujejo delovni spomin, kognitivno 
fleksibilnost (npr. prožnost pri preusmerjanju pozornosti) in inhibicijo 
(samokontrola, samoregulacija kognicije in čustev). Bolj komplekse izvršilne 
funkcije vključujejo reševanje problemov, sklepanje in načrtovanje. Izvršilne 
funkcije so bolj pomembne za šolsko uspešnost, kot je IQ (Blair, Razza, 2007), 
in so dober napovedovalec matematične in bralne pismenosti vsa šolska leta 
(Gathercole idr., 2004). Zaradi velikega pomena izvršilnih funkcij za 
uspešnost v šoli kot tudi v življenju je pomembno tem funkcijam posvetiti 
posebno pozornost že v predšolskem in šolskem obdobju. To še posebno velja 
za otroke, ki imajo manj razvite izvršilne funkcije zaradi nespodbudnega 
okolja (nižji socialno-ekonomski status) ali zaradi motnje pozornosti in 
hiperaktivnosti (ADHD).
Skupaj z ugotovitvami kognitivne psihologije je nevroznanost začela 
osvetljevati samokontrolo in samoregulacijo, tj. inhibicijo impulzivnega 
vedenja. Novejše raziskave so odkrile, da se sposobnost inhibicije neustreznega 
impulzivnega odzivanja razvija relativno počasi in polni razvoj doseže šele v 
pozni adolescenci ali v zgodnji odrasli dobi. To razložimo s tem, da se področja 
možganov, ki so vključena v samokontrolo, predvsem prefrontalni del (čelni) 
možganske skorje, spreminjajo strukturno in funkcionalno v obdobju 
adolescence in tudi kasneje tja do dvajsetega leta starosti. Poleg tega obstajajo 
precejšnje individualne razlike v zmožnosti samokontrole, ki se kažejo vse 
življenje. Na velik pomen samokontrole v življenju opozarjajo tudi ugotovitve 
raziskav, da bodo otroci, ki imajo že pri treh letih sorazmerno dobro 
samokontrolo (so manj impulzivni, bolj vztrajni in bolje uravnavajo svojo 
pozornost), kasneje dosegli boljši učni uspeh in bodo tudi kasneje v življenju 
uspešnejši. Obratno velja za tiste s slabšo samokontrolo (Moffitt, 2011).
S sistematičnimi raziskavami skušajo tudi odgovoriti na vprašanje, v kolikšni 
meri lahko kognitivni treningi, intervencijski programi, različni gibalni 
programi in razni vzgojno-izobraževalni programi izboljšajo samokontrolo oz. 
izvršilne funkcije pri otrocih že v predšolskem obdobju.
Intervencijski programi (tradicionalne borilne veščine), kot so npr. taj či, 
tekvondo, ipd., dajejo zelo dobre rezultate (Lakes, Foyt, 2004), ker poudarjajo 
samokontrolo in čuječnost ter razvijajo nekatere karakterne značilnosti. 
Primerne so tudi druge psihomotorične dejavnosti, namenjene razvijanju 
izvršilnih funkcij. Socialna izključenost in slabša telesna pripravljenost imata 
negativen vpliv na prefrontalni korteks in s tem na izvršilne funkcije.

Izobraževanje je pomemben dejavnik razvoja 
in izboljšanja kognitivnih funkcij

Izobraževanje v pomembni meri prispeva k izboljšanju mentalnih funkcij, kot so 
npr. spominske funkcije, reševanje problemov, ustvarjalno mišljenje ipd. Brez 
dvoma je izobraževanje najbolj razširjena in konsistentna oblika spodbujanja 
kognitivnih funkcij. Novejše raziskave kognitivne nevroznanosti kažejo na 



pomembne specifične spremembe v možganih (strukturne in funkcionalne), ki 

nastanejo npr. z učenjem branja in računanja.
Edukacija je pomembna še z nekega drugega vidika. Ugotovljeno je, da omogoča 

povečanje posameznikove rezilientnosti, tj. zmožnosti posameznika, da se 

prilagodi in je uspešen kljub temu, da ima težave npr. zaradi stresnih in 

travmatičnih dogodkov, bolezni, duševnih težav, upadanja sposobnosti ipd.
Eden od pomembnih dejavnikov je lahko tudi edukacija v kateremkoli 

kasnejšem življenjskem obdobju. Znano je, da imajo osebe z višjo izobrazbo in 

mentalno aktivne osebe v pozni starosti manjše možnosti za izrazit upad 

kognitivnih sposobnosti.

NEVROEDUKACIJSKE RAZISKAVE O POMEMBNI VLOGI ČUSTEV, GIBALNE 

(PSIHOMOTORIČNE) DEJAVNOSTI IN UMETNOSTI V UČENJU IN 

POUČEVANJU

Emocije in socialni odnosi so bistveni za učenje 

Šele nedavno so nevroznanstveniki začeli odkrivati biološko soodvisnost 

učenja in čustev. Z raziskavami je bilo ugotovljeno, da čustva pomembno 

vplivajo na učenje, spomin in priklic (Sousa, 2011). Učenje je uspešnejše v 

pozitivni čustveni klimi. Glavni emocionalni sistem v možganih je limbični sistem, 

ki vključuje amigdalo in hipokampus. "Emocionalni možgani" (LeDoux, 2000) 

imajo močne povezave s frontalnim korteksom (glavno področje za miselne 

procese in reševanje problemov). Negativna čustva, kot sta strah in stres, zmotijo 

učne procese v možganih, medtem ko jih pozitivna čustva spodbujajo.
Za razvijanje čustvenega nadzora ali samoregulacije so pomembni programi t. i. 

socialno-emocionalnega učenja, ki vključujejo zavedanje emocij, regulacije 

emocij v stresnih situacijah, razvoj empatije, odgovorno odločanje in 

vzpostavljanje odnosov. Ti programi pozitivno vplivajo na učne dosežke 

(Payton idr., 2008). Podobno kot programi socialno-emocionalnega učenja se v 

šolsko prakso širijo tudi programi za razvijanje čuječnosti (mindfulness), ki so 

namenjeni izboljšanju pozornosti in uravnavanju stresa (Tancig, 2015). 

Ugotovili so, da se prakticiranje čuječnosti kaže tudi s spremembami v 

možganih na tistih področjih, ki so pomembna za procese učenja, kot sta spomin 

in uravnavanje emocij.
Učenje ni izolirano od socialnega konteksta, kar potrjujejo tudi raziskave, npr. 

študija, kako socialna podpora vpliva na učenje (Bjorkman, 2007). Veliko je tudi 

raziskav, ki povezujejo funkcijo zrcalnih nevronov in socialno kognicijo, npr. 

empatijo (Meltzoff, 2007). Zrcalni nevroni so nevroni, ki se aktivirajo ob 

izvajanju neke dejavnosti ali opazovanju nekoga pri izvajanju dejavnosti. 

Aktivirajo se tudi, če si zamišljamo, da izvajamo neko dejavnost.
Poučevalni pristopi, ki spodbujajo socialne interakcije med učenci, kot so 

diskusije, kooperativne in kolaborativne oblike učenja, reflektivno in izkustveno 

problemsko učenje, ustvarjajo socialne kontekste, ki spodbujajo učenje.
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Tesna povezanost učenja in mišljenja 
s senzomotorično aktivnostjo – utelešena kognicija

Otrokov razvoj učenja, mišljenja je tesno povezan s senzomotoriko. 
Nevroznanstvene in nevroedukacijske raziskave dokazujejo, ne le pri otrocih, 
ampak tudi pri odraslih (Goswami, 2008; Tancig, 1987), da ima kognicija 
osnovo v senzomotoriki; to pomeni, da so občutki in gibanje zelo tesno 
povezani in so osnova za kognitivne funkcije – učenje, spomin in podobno. 
Uveljavljajo se oblike učenja, ki slonijo na spoznanjih o tesni povezanosti 
umskega sveta s telesom, telesnimi deli in gibanjem. Gibalne aktivnosti se 
vedno bolj vključujejo v učenje branja, pisanja, računanja in spoznavanja 
različnih pojmov npr. s področja naravoslovja in družbe ipd.
Sodobne teorije v kognitivni znanosti poudarjajo, da je kognicija utelešena. To 
pomeni, da percepcija, telesna aktivnost in emocije pomembno prispevajo h 
kognitivnim procesom (Tancig, 2015a). Utelešena kognicija je tudi predmet 
pomembnih razprav in raziskav v edukacijski nevroznanosti (nevroedukaciji) 
oz. znanosti o človeškem umu, možganih in izobraževanju. Raziskave utelešene 
kognicije imajo pomembne implikacije v izobraževanju kot tudi širše v današnji 
digitalni dobi, ki pomembno spreminja vlogo senzomotorike, percepcije in 
telesne aktivnosti v učenju in poučevanju ter reševanju problemov, ki jih 
prinaša sodobna družbena realnost.
Novejše raziskave utelešene kognicije imajo pomembne implikacije za učenje 
in poučevanje ter podpirajo širše vključevanje raznih motoričnih aktivnosti 
(tudi tistih, vključenih v umetnost) v poučevanje različnih predmetnih področij 
– učenje skozi gibanje ali učenje z gibanjem (Tancig, 2014, 2014a).
Nevroedukacijske raziskave poudarjajo ključno vlogo gibanja in vadbe, ki 
povzročata izločanje nevrotropičnega faktorja (BDNF), ki omogoča preživetje 
obstoječih nevronov in spodbuja nastanek novih (nevrogeneza) in je 
pomemben za dolgoročni spomin (Ratey, 2013). Gibanje in vadba krepita 
kognitivne procese in izboljšata razpoloženje.
Zanimive so tudi raziskave, kako geste vplivajo na uspešnost učenja in 
mišljenja, ki prav tako potrjujejo teorije utelešene kognicije. Geste, ki jih 
opazujemo pri drugih, kot tudi geste, ki jih uporabljamo sami, lahko vplivajo na 
naš miselni proces. Z uporabo ustreznih gest lahko spodbudimo bolj učinkovito 
učenje. Geste lahko spodbujajo učenje same po sebi, ker so telesne aktivnosti, 
ali pa zato, ker uporabljajo telesno aktivnost za ponazoritev abstraktne ideje 
(Goldin-Meadow, Beilock, 2010).

Pozitivni vplivi (integracije) umetnosti na kognicijo in učne dosežke

Vedno več je tudi raziskav, ki ugotavljajo pomembno vlogo umetnosti za razvoj 
možganov. Študije odkrivajo, da ima ukvarjanje z različnimi umetnostmi (ples, 
glasba, risanje, slikanje, drama ipd.) poleg razvijanja kreativnosti pomemben 
pozitiven učinek na učenje in različne kognitivne procese npr. pozornost, 
spomin, prostorske veščine ipd. (Gazzaniga, 2008). Ugotovljene so tudi 
pomembne razlike v šolski uspešnosti in v socialnih spretnostih med mladimi, 
ki so vključeni v umetnostne programe, v primerjavi z ostalimi, ki se ne 
vključujejo v umetnostno ustvarjanje (Catterall, 2009). Umetnost je v 
pozitivnem odnosu s šolsko uspešnostjo in spodbuja temeljne kognitivne 
spretnosti in zmožnosti, ki se prenašajo na številne šolske predmete (Posner, 
Patoine, 2009). Poučevanje in učenje z in skozi umetnost prispeva tudi k večji 
motivaciji učencev za učenje (Smithrim, Upitis, 2005).



Catterall (2008) je opisal tudi več študij, ki kažejo, kako ima fizična izvedba 

(enactment) informacije ali vsebine učnega gradiva z igro vlog ali gledališko 

improvizacijo pozitiven učinek na učenje in dosežke v znanju (razumevanje 

zgodbe, analiza značajev ipd.) in na socialne spretnosti (sodelovanje z vrstniki, 

reševanje konfliktov, spoznavanje in pojmovanje samega sebe ipd.).
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Chris Cooper

RESNIČNOST V PREDSTAVI

Gledališče in drama sta prikaz življenjskih razmer in tako resnično življenje 
kot tudi gledališče/drama uporabljata isti znakovni sistem. To temeljno 
dejstvo o človeški komunikaciji je razlog, zakaj je drama že tisoče let v 
središču naše kulture. Sposobnost igralcev je primerljiva s sposobnostjo ljudi, 
da pošiljajo signale po prostoru. Dejanja postanejo znaki v prisotnosti 
nekoga, ki jih lahko prebere – v tem pogledu smo tako igralci kot tudi 
občinstvo, in sicer v svojem življenju in v življenju drugih. 
Iz tega sledi, da je dramski znakovni sistem ukoreninjen v otroški igri; ta dva 
pojma sta popolnoma prepletena. Igra je bistvena za človeško evolucijo in njena 
vloga pri razvoju domišljije in ustvarjalnosti je ključnega pomena. Igra je »delo« 
otroštva in brez nje ne moremo v celoti izpolniti svojega človeškega potenciala. 
Otroci skozi domišljijsko igro ustvarjajo pomen prek resničnosti v predstavi, in 
sicer tako, da upravljajo čas in prostor ter uporabljajo predmete, pri čemer 
posegajo po znakovnih sistemih, ki jih poznamo iz gledališča in drame. 

Pomen igre

Poenostavimo to s primerom banane. Ta obstaja v času in prostoru kot stvar 
sama po sebi. A ko jo vzamem v roke, postane  tudi stvar zame oz. za nas. Jaz 
spremenim njeno vrednost. Lahko jo uporabim tako, da jo pojem. Ob tem se mi 
morda porodi zamisel, da bi začel vzgajati banane, da jih bodo lahko jedli drugi, 
morda bi celo zasadil plantažo banan. Vrednost banane – njena uporabna 
vrednost – se torej spreminja glede na to, kako jo uporabim. To je lahko zelo 
ustvarjalen proces, zlasti če prepričam ostale, ki tega običajno ne bi storili, da 
jejo banane z moje plantaže. A to ni nujno domišljijsko. Njeno vrednost lahko 
spremenim tudi drugače. Lahko bi banano dvignil v zrak in vas vprašal, kaj 
vidite. Strinjali bi se, da vidimo banano ali celo rumeno barvo. In to bi bilo res. A 
ko se igramo, vidimo druge možnosti. Med igro se lahko vrednost banane s 
pomočjo domišljije v trenutku spremeni. Tudi otroci bodo seveda videli banano 
in rumeno barvo, a zaradi svobode igre bodo videli tudi druge razburljive 
možnosti, kako jo uporabiti: kot telefon, pištolo ali celo punčko. S tem izvedejo 
transformacijo od njene uporabne vrednosti (hrana) do simbolne vrednosti 
(igra). S tem početjem otroci strnejo milijone let človeškega razvoja v nekaj minut 
igre. S to sposobnostjo stojijo na ramenih vseh ljudi, ki so bili na svetu pred nami. 
Od tistih, ki so risali ikonske in simbolne podobe po stenah jam, do izumiteljev 
telefona. S tem prečkajo zgodovinsko mejo evolucije v človeško kulturo. 

Vygotsky verjame, da se otroci skozi igro učijo pripisovati pomene predmetom, 
razbrati odnose, preizkušati in prakticirati različne vloge ter izvajati svoje 
sposobnosti rasti. Tako kot druge vrste kulturnega vedenja se tudi igra 
pretvarjanja začne s socialno interakcijo z odraslimi osebami. Tudi v tem primeru 
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si lahko pomagamo z banano. Sprva je igra predvsem imitacijska: otrok oponaša 
to, kar vidi ali sliši, oziroma to, kar nekdo počne pred njim. Razmišljanje o 
predmetu in uporaba predmeta se le malo razlikujeta od resničnosti. A vendar je 
igra več kot le prenos: igra ni zgolj spominjanje ali poustvarjanje preteklih 
izkušenj, temveč ustvarjalna predelava, ki ustvarja nove resničnosti, 
prilagojene potrebam otrok. Sčasoma in na podlagi izkušenj postanejo otroci 
bolj pustolovski pri spreminjanju predmetov. Funkcije predmetov spreminjajo 
v nekaj, kar je vedno bolj oddaljeno od njihovih funkcij in kategorij v »resničnem 
svetu«, v nekaj ustvarjalnega. Igra tako otrokom pomaga razviti simbolno 
razmišljanje. Pozneje, ko otroci začnejo s šolanjem, cilji in pravila postanejo 
fokus igre in igra postane zgodnji mehanizem za »samoobvladovanje«. »Najvišja 
stopnja otrokovega samoobvladovanja se zgodi med igro« (Vygotsky, 1978). 

Kaj je razvoj?

Razvoj ni proces, ki se odvija v izolaciji. Kot pravi Vygotsky, je oseba »skupek 
družbenih odnosov, utelešenih v posamezniku«. Vygotsky meni, da je »dinamika 
osebnosti drama« oziroma boj in stalno spreminjanje, notranje in skupaj z 
okoljem, pri čemer je »oder«, na katerem se ta drama odvija, posamezni um 
znotraj socialno-kulturnega zgodovinskega konteksta. Teoretiziral je, da si 
oseba artefakte, orodja, znake in pomene iz svoje kulture prilasti od drugih in jih 
vzame pod povečan samonadzor. 

Dr. Peter Gray (2014) razlaga:

»Sem raziskovalec z doktoratom na področju biopsihologije, torej imam za sabo 
precej šolanja. To so resnične težave, s katerimi sem se v življenju soočal, vključno s 
fizičnimi (kako upravljati nov stroj na delovnem mestu ali odmašiti straniščno 
školjko doma), socialnimi (kako pritegniti pozornost popolne ženske), moralnimi 
(ali naj spustim naprej študenta, ki se trudi, a ne opravi nobenega izpita) in 
čustvenimi (žalovanje ob smrti prve žene ali ohranjanje mirnih živcev, ko sem 
padel skozi led med drsanjem na jezeru). Večine težav v življenju ni mogoče rešiti s 
formulami ali naučenimi odgovori, kot smo jih vajeni iz šolskih dni. Zahtevajo 
namreč presojo, modrost in ustvarjalno sposobnost, ki izhajajo iz življenjskih 
izkušenj. Pri otrocih so te izkušnje vpletene v igro.«

Raziskava dr. Graya se osredotoča na pomen igre v razvoju otrok. Gray opaža, da 
se vsi sesalci v mladosti igrajo, pri čemer se tisti, ki se morajo največ naučiti, 
igrajo največ. Mesojedci se igrajo več kot rastlinojedci, ker je lov težji od paše. 
Primati se igrajo več kot drugi sesalci, saj je njihov način življenja bolj odvisen od 
učenja kot od instinktov, ki so značilni za druge sesalce. Človeški otroci, ki se 
morajo največ naučiti, se, ko jim je to dovoljeno, igrajo veliko več od ostalih 
primatov. Igra je za otroke in mladiče drugih sesalcev naraven način učenja.
Gray dodaja, da so najpomembnejše veščine, ki se jih morajo otroci naučiti za 
srečno produktivno in moralno življenje, tiste, ki se jih ni mogoče naučiti v šoli. Teh 
veščin se pravzaprav sploh ne da naučiti. Otroci jih osvojijo in prakticirajo med 
igro. Med te veščine sodijo sposobnosti ustvarjalnega razmišljanja, shajanja z 
drugimi, učinkovitega sodelovanja in nadziranja lastnih impulzov ter čustev. To 



dosežemo z vzpostavitvijo pravil. Vsaka igra potrebuje pravila. In domišljijska 
igra v nasprotju s splošnim prepričanjem potrebuje prav toliko pravil kot igre z 
motoričnimi veščinami, po katerih posegajo otroci.

Vrnimo se k banani: če bi vam, bralcu, ponudil banano, s katero bi odgovorili na 
moj klic z banano, ki jo držim v roki, bi se vzpostavila igra, pogojena z 
implicitnimi pravili, brez katerih naša domišljijska igra ne bi mogla obstajati. 
Banana bo za nas postala orodje, vodilo za našo komunikacijo in dodeljevanje 
pomenov zgodbe, ki bo nastala okrog klica z banano. Mogoče boste, ko boste 
dvignili banano, na podlagi registra in tona mojega glasu ugotovili, da govorite s 
predsednikom republike (ne banana republike!), mogoče s priznanim 
znanstvenikom s področja preprečevanja podnebnih sprememb, ki bi lahko 
vodile do okoljskih katastrof, vključno z uničenjem pridelka banan. Naša igra 
igralce odpelje iz tiranije realne sedanjosti v potencialno resničnost v predstavi. 
To nas poveže z našimi težavami na način, ki nam ga naša dnevna resničnost 
preprečuje. Ko ste sprejeli moj klic prek banane, je igra prešla v novo fazo 
razvoja iz faze, v kateri sem se sam pogovarjal prek banane. Igra je postala 
socialno-dramatična. Gre za dejanje socialnega ustvarjanja pomenov na podlagi 
skupnih izkušenj in dialoga. Nisem bil predsednik republike, ne poznam 
odličnih klimatologov, a te ideje prihajajo iz sveta in socialno-političnega ter 
zgodovinskega okolja, v katerem se nahajamo. To, kar se zgodi med 
prostorom/dejanjem/dialogom na obeh straneh klica prek banane, resnično 
poudari »samoobvladovanje«. In prav tukaj se odlikujeta drama in gledališče. A 
več o tem pozneje.

V današnji družbi potrebujemo ljudi, ki znajo postavljati vprašanja in iskati 
odgovore na nova vprašanja, ljudi, ki znajo reševati nove težave in predvideti 
ovire, preden pridemo do njih. Tako se bomo osvobodili tiranije sedanjosti. Za 
vse to potrebujemo sposobnost ustvarjalnega razmišljanja. Ustvarjalen um je 
igriv um. Je poln um. Pomen igre je bolj ali manj upoštevan v zgodnjem obdobju 
razvoja, a zakaj se tako brezmiselno trudimo zatreti človeško ustvarjalnost v 
nadaljnjih letih izobrazbe naših otrok? To je povsem nesmiselno.

Vsi otroci so ustvarjalni. V svoji igri in samostojnem raziskovanju ustvarjajo 
lastne miselne modele sveta okrog sebe in modele domišljijskih svetov. Odrasli, 
ki jim pravimo geniji, so tisti, ki so nekako uspeli ohraniti to otroško sposobnost 
in jo razvijati ves čas svojega življenja. Ustvarjalnosti ne moremo učiti, a lahko jo 
zatremo z izobrazbo, ki se ne osredotoča na vprašanja otrok, temveč na 
vprašanja, ki jih narekuje učni načrt, ki je zastavljen tako, kot da imajo vsa 
vprašanja samo en pravilen odgovor in kot da se moramo vsi učiti iste stvari. To 
je britanski sistem in prihodnost sveta, ki stremi k najvišjim rezultatom 
raziskave PISA v upanju, da bodo ti prinesli boljšo konkurenčnost na trgu. In vendar 
formalna izobrazba lahkomiselno zanemarja prirojeno ustvarjalnost. Posledice 
tega so zelo resne ter sežejo veliko dlje od akademskih rezultatov. Gray pravi:

»Dramatičen upad priložnosti za otroško igro spremlja enako dramatičen porast 
duševnih motenj v otroštvu. Ne gre samo za to, da te motnje prepoznavamo, kjer jih 
prej nismo, temveč za dejanski porast njihovega števila. […] Druge raziskave kažejo, 
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da vse odkar so bile v sedemdesetih letih 20. stoletja razvite veljavne meritve, 
empatija pada, medtem ko zagledanost vase narašča. Obstajajo celo dobro 
preverjeni načini ocenjevanja ustvarjalnega razmišljanja in raziskave, ki 
uporabljajo ta orodja, kažejo na to, da v zadnjih 30 letih takšno razmišljanje pri 
šolarjih vseh razredov pada.« 

Dodaja še:

»Obrniti moramo ta grozljivi trend, ki je zaznamoval zadnjo polovico stoletja. 
Otrokom moramo vrniti otroštvo. Otrokom moramo dovoliti, da sledijo svojim 
prirojenim gonilom za igro in raziskovanje, zato da bodo lahko zrasli v 
intelektualne, socialne, čustvene in fizično močne ter odporne osebe.«

Empatija 

Kakšne so socialne posledice povečanja narcizma na račun empatije? Da se 
zavedamo takšne nevarnosti, nam ni treba pogledati dlje od Bele hiše in Kremlja 
ali morda še bližje. Živimo v obdobju zgodovine, v katerem lahko pride do 
tragedije epskih razsežnosti. Biti empatičen pomeni imeti sposobnosti 
občutenja ali razumevanja izkušenj drugih oseb znotraj posameznikovega 
okvira referenc. Postaviti se v položaj »drugega«, si predstavljati, kaj sliši, vidi, 
čuti in razmišlja, stopiti v kožo »drugih«. Izjemna britanska pionirka drame v 
izobraževanju, Dorothy Heathcote, je govorila o empatičnem opazovalcu – s tem 
se je nanašala na sposobnost poistovetenja z drugimi. Sposobnost razumevanja 
položaja drugih – tudi ko z njimi ne delimo mnenja ali vidika. Drama je morda pri 
tem najučinkovitejša. A empatija ni povezana zgolj z občutenji. Navezuje se tudi 
na razumevanje. To nas pripelje nazaj k drami in gledališču kot orodju za učenje.

Pomen drame

Kot smo že omenili, uporabljamo pri drami in gledališču iste znakovne sisteme 
kot v vsakodnevnem življenju. A tako kot igra se tudi drama pomembno 
razlikuje od vsakodnevnega življenja. Resnično življenje je zelo zamudno, stvari 
se dogajajo hitro, pogosto prehitro, da bi lahko o njih razmišljali, trenutki, ki jih 
živimo, nas preplavijo. A kot pravi Vygotsky, je v življenju pomen podrejen 
dejanju, v domišljijski igri pa je, nasprotno, dejanje podrejeno pomenu. Enako 
velja za dramo in gledališče. Zavestno upravljamo čas in prostor, da ustvarimo 
pomen. Posledice za učenje in razvoj so številne. 
Pri drami raziskujemo svet, da bi si z močjo domišljije ustvarili svojo predstavo. 
Drama je pravzaprav človeška izkušnja v predstavi. Z njo lahko osvojimo 
»samoobvladovanje«. Na podlagi vseh teh temeljnih človeških izkušenj lahko 
raziščemo, kaj pomeni biti človek. Otroci živijo v istem svetu kot mi. Ne glede na 
starost doživljajo ista čustva in občutke kot mi. Čutijo ljubezen, sovraštvo, 
žalovanje, veselje, jezo, ljubosumje ipd. Vendar na drugačen način. Drama jim 
daje priložnost, da se varno povežejo z vsem tem in iz tega ustvarijo pomen. Pri drami 
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to doživljajo od znotraj. Ni pravilnega odgovora. Imajo moč, ki je v sicer življenju 

nimajo. Naučijo se empatije, sodelovanja in upravljanja čustev in frustracij, ki jih 

v vsakodnevnem življenju težko artikulirajo. 

Drama nam omogoča, da se postavimo na lastne noge v varnem zavetju fikcije, 

preden se moramo s tem soočiti v resničnem življenju. Naše učne ure drame so 

namenjene raziskovanju vseh vidikov človeške izkušnje – starosti primerno – 

skozi zgodbo. Pri domišljijskem razsojanju vzpostavimo čustveno povezavo in 

ne moremo biti hladni in odmaknjeni, saj je naš jaz vpleten ali dramatiziran. In 

ker domišljija animira »drugega«, postanemo tudi socialno vpleteni. 

Kaj bi lahko bilo pomembnejše za življenje, kaj bi lahko dalo večji pomen 

izobrazbi, kot to, da v središče učnega načrta postavimo igro in dramo? In kako 

bi to storili? Predlagam, da začnemo z zgodbo. Z uporabo zgodb, ki odražajo 

našo resničnost. Vplivne zgodbe, ki učenju dajejo smisel. Dolgčas je eden od 

razlogov, zakaj ima toliko otrok težave pri šolanju. Pogosto ne vidijo razloga za 

učenje o stvareh, ki so tako ločene od vsega, kar jih zanima.

Moč zgodbe

Dovolite mi, da citiram odličnega pokojnega Jeroma Brunerja:

»Analitično, abstraktno razmišljanje je idealno za poročanje običajnih, 

pričakovanih, normalnih, vsakdanjih, nepresenetljivih, povprečnih stvari, stvari, ki 

so nam pogosto tako samoumevne, da se sploh ne zavedamo, da vemo zanje. 

Nasprotno pa je pripovedno razmišljanje, ki je zajeto v zgodbah in pripovedovanju, 

popolno za razpravljanje o izjemnih stvareh. Pripoved se bogati z odmiki od 

vsakdanjega, z nepričakovanim, s konflikti, odstopanji, presenečenji, z nenavadnim. 

Zgodbe uspevajo na podlagi uničenja obstoječega reda z določenim dogodkom ali 

mislijo, ki spremeni naš pogled. Zgodbe dobivajo svojo moč z odmikom od 

normalnega in ustreznega in vsakdanjega, kar posledično vzbudi strah in 

radovednost in vzburjanje, ki ga začutimo ob poslušanju nove dobre zgodbe. Tako 

zgodbe ne delujejo samo na miselni proces v naših možganih, temveč se ukoreninijo 

tudi v občutenja poslušalca. Vplivajo torej na um in srce« (Bruner, 2000).

Zgodbe se odvijajo okrog stvari, ki so ljudem pomembne. Osredotočajo se na 

ljudi, zato nas že po naravi privlačijo. Zgodbe se odvijajo od posameznega k 

univerzalnemu, v nasprotju z znanostjo, kjer prehajamo od splošnega h 

konkretnemu. Zgodbe za razliko od logike niso sprte s protislovjem. Zgodbe 

rastejo na konfliktih, na zapletih, na neskladjih, na prelomnicah družbe. 

Pripovedovanje zgodb ne nadomešča analitičnega razmišljanja, temveč ga 

dopolnjuje s tem, da nam omogoča predstavo novih vidikov in svetov. Zelo 

primerno je za sporočanje sprememb in spodbujanje inovacij. Abstraktno 

analizo lažje razumemo, če jo pogledamo skozi dobro izbrano zgodbo, in seveda 

jo lahko uporabimo za izražanje posledic zgodbe. 
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»[...] zgodbe so pomembne za ljudi, politiko in izobrazbo. Zgodbe so način, kako 
ljudje razumejo sebe in svoj svet. V spontanih zgodbah, ki jih otroci odigrajo, lahko 
razberemo, kako mislijo, da so ljudje med seboj povezani, kaj želijo postati in kako 
se bodo obnašali. Vidimo lahko najstnike, ki igrajo vloge v svojih zgodbah in 
zgodbah drugih, da bi našli svoje mesto v svojih vedno širših svetovih. Pri odraslih pa 
resnične in domišljijske zgodbe, ki jih želimo povedati in ki jim želimo verjeti, kažejo 
na to, kaj najbolj cenimo. Zgodbe pravzaprav ustvarjajo ljudi« (Bruner, 1995).

To morda nekoliko razloži, zakaj smo zgodbe pripovedovali že v pradavnih 
časih. Vedeti moramo namreč, kdo in kje smo. Zgodbe so postale del vsakega 
vidika naših življenj in kulture, naj bo to, ko želimo govoriti o svojem dnevu, ali 
ko želimo pripovedovati zgodbe, kot so pravljice ali miti. Pravljice preizkušajo in 
vzgajajo domišljijo. Domišljija igra pomembno vlogo pri razvoju uma. Miti, kot 
sta tista o Prometeju in Ojdipu, vsebujejo najgloblje življenjske filozofije in 
kličejo k ponovnem pripovedovanju. In če so vsa področja človeškega znanja in 
izkušenj vpletena v zgodbo, kako jih lahko bolje odkrivamo kot skozi dramo in 
gledališče? Zgodba sama nas lahko povleče vase, celo navduši, a brez globlje 
raziskave, ki jo prispeva drama, je le povzetek dogodkov. Drama predstavlja 
pomen in analizo zgodbe.

Čas nas preganja, saj je ta trenutek v naši zgodovini izjemno pomemben tako za 
sedanjost kot za prihodnost. Soočamo se s težkimi odločitvami o tem, kako in v 
kakšnem svetu si želimo živeti. Prihodnost naših otrok je na kocki. Uprizoriti 
moramo, kaj pomeni biti človek. Igraj – da veš, kaj boš počel v življenju. Drama 
nam daje to priložnost. Otrokom moramo dati proste roke, da si domišljajo 
resničnost in uprizorijo sebe.
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Zvonimir Peranić

O UPORABI IZOBRAŽEVALNEGA GLEDALIŠČA 
PRI POUKU FIZIKE

Povzetek

Z uporabo gledališča pri pouku fizike se učenci soočajo na treh ravneh: s 
spremljanjem gledališke predstave, ustvarjene na temelju načel fizikalnih 
teorij, s sodelovanjem pri nastanku predstave, kjer je poudarek na dramaturgiji 
in režiji, ter s sodelovanjem v delavnicah neverbalnega gledališča, v katerih 
učenci postanejo subjekti, ki izpolnjujejo naloge. Učenci imajo delavniški del za 
najbolj zanimivega in koristnega. Stališča do pouka fizike, njene „težavnosti” in 
razumljivosti postanejo veliko pozitivnejša, poveča pa se tudi uspeh.

Ključne besede: kompetence za vseživljenjsko učenje, sodobni pouk, 
konceptualno znanje, izobraževalno gledališče, fizika in matematika

Uvod

Newtonova mehanicistična podoba sveta se je preslikala na vse družbene ravni. 
Po aristotelovski organicistični podobi sveta so sistemi razumljeni kot sklop 
delov celote, ki delujejo samostojno (neodvisno), podobno urnemu 
mehanizmu. Mehanicistična hierarhija se zrcali v ekonomskem, vojaškem, 
političnem in tudi izobraževalnem sistemu. Razčlenitev vsebine vodi do 
posameznih področij, znotraj njih pa do posameznih predmetov. Učenci in 
študenti razvijajo stališča do različnih področij oz. predmetov. Tradicionalne 
metode poučevanja razvijajo negativna stališča do skupine naravoslovnih 
predmetov, še posebej fizike in kemije. Fizika učencem ni zanimiva, saj je težka 
in nerazumljiva.

Prehod na izobraževanje, ki je utemeljeno na kompetencah

V skladu z ISCED-om (International Standard Classification of Education) 
(UNESCO, 2012) se pojem učenja nanaša na osebo in pomeni določeno 
izboljšanje obnašanja, podatkov, znanja, razumevanja, stališča, vrednot ali 
veščin, pridobljenih z vsemi vrstami in oblikami izobraževanja in učenja – 
formalnimi, neformalnimi, informalnimi.
Negativna stališča do (pouka) fizike vodijo do manjšega zanimanja za študij 
fizike kot tudi za študij t. i. področja STEM (Science Technology Engineering and 
Mathematics). Področje STEM je prepoznavno v strategijah izobraževanja kot 
področje razvojnih prioritet. Različne raziskave so poizkušale odgovoriti na 
nekatera vprašanja o razumevanju vsebine. Tako projekt TIMSS – Trends in 
International Mathematics and Science Study odgovarja na vprašanja o tem, 
kako dobro učenci razumejo vsebine učnega načrta (TIMSS & PIRLS, 2017), 
medtem ko projekt PISA – Programme for International Student Assessment 
preverja uporabo znanja (PISA Croatia, 2016). 
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Problem ustreznosti in uporabnosti znanja se je poizkušalo reševati s 
spremembo izobraževalnih sistemov prek razvoja kompetenc učencev in 
študentov ter z jasno definiranimi rezultati učenja. Raziskave kažejo, da je nujno 
potrebno „razbijati šole pomnjenja“, ter da se v šolah pogosto ne ocenjujejo 
spremenljivke, ki so pomembne za uspešnost v delovnem in življenjskem 
procesu (Matijević, 2005). Evropski referenčni okvir ključnih kompetenc za 
vseživljenjsko učenje je bil določen in sprejet leta 2006 (EUR – Lex, 2006). 
Ključne kompetence so definirane kot prenosni multifunkcionalni sklop znanja, 
veščin in stališč, ki so potrebna vsem posameznikom za njihovo osebno 
samouresničitev in razvoj, vključevanje v družbo in zaposlovanje. Razviti jih je 
potrebno do konca obveznega izobraževanja ali izobrazbe in predstavljajo 
temelj za nadaljnje učenje kot del vseživljenjskega učenja. Kompetence so 
generične, vsako kompetenco je potrebno razvijati na vsakem področju. Po drugi 
strani negativna stališča ne glede na pridobljena znanja in veščine onemogočajo 
razvoj kompetenc. Osem ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje bi bilo 
potrebno razvijati vzporedno. Uporaba gledališke pedagogike in dramske vzgoje 
na naravoslovnih področjih ne bi več smela biti nič neobičajnega.
Poleg težav zaradi negativnih stališč o fiziki je izražen tudi problem pridobljenih 
vsebin. Kljub velikim naporom učiteljev imajo mnogi učenci in študenti tudi po 
končanem srednjem ali/in visokem izobraževanju resne probleme pri 
razumevanju temeljnih konceptov fizike. Fiziki so s sistematičnimi raziskavami 
tega problema začeli že pred štiridesetimi leti. Raziskave so pokazale, da se 
razumevanje učencev o različnih fizikalnih pojmih in pojavih zelo razlikuje 
glede na način poučevanja v šolah (Driver et. all. 1994). V različnih raziskavah 
dobivajo naslednja poimenovanja: napačne predstave, vnaprejšnje predstave, 
„alternativne“ predstave. Začetna točka raziskovanja je dejstvo, da učenci niso 
nepopisan list papirja oz. tabula rasa, ampak imajo izkušnje in znanja, ki skupaj 
tvorijo mentalno strukturo, s pomočjo katere primerjajo nove podatke. Vse bolj 
je znano, na kakšen način človek ustvarja mentalne modele, s pomočjo katerih 
opazuje svet okoli sebe. Takšni modeli pomagajo tolmačiti določene pojave, 
obenem pa tudi določajo pristop do življenjskih situacij. Zaradi ustvarjenih 
mentalnih modelov učenci in študenti prihajajo na pouk fizike z nepopolnim in 
netočnim razumevanjem fizikalnih pojmov, načini učenja fizike pa jim ne 
omogočajo razvoja konceptualnega mišljenja (Redish, 1994). Učitelji morajo 
vložiti veliko truda v spreminjanje njihovih konceptov. 
V prvi fazi raziskovanja (intervjuji in testi odprtega tipa) se je pokazalo, da so si 
pojmovanja učencev o nekaterih fizikalnih pojavih, ki so bila zaznana v mnogih 
raziskavah na vzorcih učencev in študentov iz različnih držav, različnih 
izobraževalnih sistemov, različnih starosti in različnih ravni učenja fizike, 
presenetljivo podobna. Posledica tega spoznanja je bila priprava testov, v 
katerih so bili v obliki odgovorov ponujeni tudi najpogostejši alternativni 
koncepti, zaznani v intervjujih in testih odprtega tipa. Nekateri od tako 
sestavljenih testov so prišli v široko uporabo in so izzvali svojevrsten preobrat 
pri pouku fizike. Pomemben je bil vpliv konceptualnega testa iz mehanike 
(KTM), ki sta ga sestavila ameriška fizika Ibrahim Halloun in David Hestense. 
Test je bil prvič objavljen leta 1985 (Halloun et. all. 1985), popravljali in 
dopolnjevali pa so ga vse do leta 1992 (Hestenes et. all. 1992). 



KTM je vplival na spremembo stališča učiteljev do poučevanja fizike. Na tem na 

videz enostavnem testu je večina študentov dosegala slabe rezultate in to celo 

še po opravljenih uvodnih semestrih študija fizike na fakultetah. Rezultatov ni 

bilo mogoče zanemariti, ker so test izvedli na dobesedno več tisoč učencih in 

študentih v mnogih državah v ZDA in po celem svetu. KTM je postal svojevrsten 

standard za merjenje temeljnega konceptualnega razumevanja mehanike.
Rezultati teh raziskav so vplivali na ustvarjanje novih strategij poučevanja, 

katerih temeljna premisa je bila, da je od učencev in študentov potrebno 

zahtevati visoko raven intelektualnega udejstvovanja in aktivnosti. Postalo je 

jasno, da je klasična predavanja potrebno spremeniti v interaktivna okolja, ki 

spodbujajo dejavno učenje. Z uvajanjem drame oziroma fizičnega gledališča v 

pouk fizike se ta še dodatno odmika od dosedanjih aktivnosti, v obliki 

skupinskega dela, razprav in izvajanja eksperimentov, ker se telo učenca 

oziroma študenta postavlja v žarišče raziskovanja. In čeprav so pri pouku fizike 

poizkusi potrebni, ker bistveno pripomorejo pri ustvarjanju predhodnih 

predstav razumevanja učencev in študentov, telo učencev in študentov v 

delavnici postane subjekt svojevrstnega poizkusa. Izkušnje trenja, mase, 

prostornosti, vzročnosti, delovanja sil, medsebojnega delovanja, zaznavanja 

hitrosti, frekvence, pospeškov in cel niz drugih konceptov pomembno 

prispevajo k še močnejšemu kognitivnemu konfliktu in utrjevanju predhodnih 

predstav o vsebinah.

Ravni uporabe izobraževalnega gledališča pri pouku fizike

Sistem uporabe gledališča pri pouku fizike se razvija (že petnajst let) na štirih 

ravneh: zaznavanje, ustvarjanje, sodelovanje in načrtovanje. Prve tri ravni se 

uporabljajo pri pouku, med tem ko se četrta raven še vedno nahaja v 

teoretičnem in metodološkem oblikovanju.
Gledališče Teater Rubikon je neodvisno, neinstitucionalno, eksperimentalno 

gledališče. Ena od odlik dela Teatra Rubikon je njegova transdisciplinarnost na 

področju umetnosti, znanosti in izobraževanja. Vse Rubikonove produkcije 

temeljijo na režiji in dramaturgiji, ki upoštevata načela fizikalnih teorij. Načela 

fizikalnih teorij se neposredno uporabljajo pri ustvarjanju predstave. Predstave 

pa se vsebinsko le redko neposredno ukvarjajo s fizikalnimi zakonitostmi in 

načeli. So izredno vizualne in večinoma neverbalne. Teater Rubikon je bil 

zasnovan za uresničevanje načela ustvarjanja umetniških del na temelju načel 

fizikalnih teorij. Po drugi strani pa je proces dvosmeren. Tako kot se fizika 

uporablja pri ustvarjanju umetniških del, tako se tudi umetnost uporablja pri 

sodobnem poučevanju.
Raven dojemanja se omejuje na aktivno opazovanje, a tudi aktivno poslušanje, 

za kar je potrebna dobra priprava. Ta vključuje ozaveščenost o nizu fizikalnih 

konceptov, ki jih lahko zaznamo s spremljanjem predstave. Če učenci in študenti 

razumejo določene koncepte, jih bodo lahko prepoznali in o njih razpravljali. Na 

primer: v predstavi Jabuka (Jabolko) Teatra Rubikon in Istrskega narodnega 

gledališča, Mestnega gledališča iz Pulja na sceni ni niti enega premika niti enega 

izvajalca. Z različnim oblikovanjem razsvetljave se na novo določa prostor. Glasba 
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v predstavi je zložena tako, da se ena od fug Johanna Sebastiana Bacha „razstavi“. 
S „preureditvijo“, reinterpretacijo in preoblikovanjem posameznih delov je 
komponirana celotna glasbena spremljava predstave. Revolucionarnost 
Bachove glasbe je v ustvarjanju lestvice dvanajstih poltaktov (za razliko od 
dotedanjih osmih taktov), s katero sta bila omogočena prenos in prehodnost 
skozi različne lestvice. Kompozicija tako ni bila več „ujeta“ znotraj ene same 
lestvice. Zvok je rezultat vibracij, bodisi strun na žičnih instrumentih bodisi 
zračnega stolpca pihalnih instrumentov v posebnih pogojih odboja mehanskih 
valov, pri čemer nastaja stoječe valovanje, ki ga zaznavamo kot ton. Sprememba 
frekvence stoječega valovanja (dodajanje energije) povzroči nove oblike 
stoječega valovanja in njegove podoblike (harmonike). Te je mogoče eksplicitno 
izračunati z matematično analizo. Fourierova analiza razstavlja zapletene 
zvočne oblike na sestavne dele, ki jih matematično lahko opišemo. Skladanje se 
tako dojema z Bachovega in fizikalno-matematičnega vidika, pri čemer se 
fizikalno-matematične formule izražajo z glasbo, Bachova glasba pa z 
matematičnimi koncepti. Takšno razumevanje predstavlja izrazito zanimivo 
področje za razpravo o fizikalnih konceptih. To je zgolj en vidik predstave. Vsaka 
predstava vključuje cel niz takšnih vidikov. Tako je npr. omenjena glasba v 
predstavi Jabuka usklajena z oblikovanjem razsvetljave, ki implicitno 
razsvetljuje prostor, medtem ko takt in ritem glasbe določata tudi časovne 
odseke sprememb, s čimer se gledališki prostor in čas, kot tudi njune 
spremembe, uporabljajo v morebitni razpravi o prostoru in času z vidika 
fizikalnih teorij. Po vsaki predstavi je izrednega pomena opraviti razpravo o 
videnem. V Teatru Rubikon so takšne razprave organizirane neposredno po 
izvedbi predstav, na obstoječi sceni in ob prisotnosti izvajalcev.
Raven ustvarjanja predvideva sodelovanje učencev in študentov, predvsem pri 
dramaturgiji predstave v nastajanju. Glavna ideja je preoblikovanje fizikalne 
vsebine v umetniško delo. Na primer: namen predstave (Tit)raj Teatra Rubikon 
in TOFA je bil prikazati štiri podobe fizike (teorije) skozi njihovo geometrijo: 
klasična fizika, teorija relativnosti, kvantna fizika in teorija determinističnega 
kaosa. Prostor izvedbe je posebej zasnovana škatla z minimalnim pojavljanjem 
enega izvajalca, sredstvo pa je bila 3D preslikava praznega prostora in projekcija. 
Edini objekt znotraj škatle je bila kocka. Klasična fizika predstavlja Evklidovo 
geometrijo prek ene, dveh ali treh dimenzij. Tako je nastala podoba, na kateri se 
iz točke, z njenim migetanjem in periodičnim krožnim gibanjem, katerega 
frekvenca kroženja se povečuje, vizualno ustvari krožnica. Ko se je prostor 
napolnil z dimom, je isti program v geometrijo vizualno „dodal“ dimenzijo. Tako 
je točka postala dolžina (s končnima točkama projektorja in stene/tal prostora). 
Krožnica je postala plašč svetlobnega stožca, različne druge oblike pa ploskve, 
površine ... Einsteinova geometrija odraža ukrivljenost prostora in časa. Zato je 
koordinatna mreža, vzpostavljena v delu o klasični fiziki, ki se predstavlja na 
podlagi dela Sebastiana Serlioja, prazna scena, „vsesana“ v Sonce, „vstavljena“ v 
Serliovo delo. Sonce potem „ugasne“ in okameni ter se spremeni v zrno peska, ki 
sestavlja puščavo. Poetiko puščave  navdihujejo dela Salvadorja Dalija. Skozi to 
puščavo prihaja lokomotiva, visoka deset metrov, ki se premika tako počasi, da 
njen prehod traja skoraj petnajst minut. Lokomotiva nosi številko 299 792, kar je 
tudi vrednost svetlobne hitrosti. Na ta način je prikazana ukrivljenost časa, ki se v 



enačbah posebne teorije relativnosti odraža kot zaznavanje počasnejšega 
minevanja časa v sistemih, ki se premikajo z višjimi hitrostmi. Drugi primer v 
isti predstavi predstavlja teorijo determiniranega kaosa fraktalne geometrije. 
Tako nastala scena prikazuje dve debli. Eno deblo je ogromno in črno-belo, 
drugo pa je manjše oz. bonsaj (narisano na kocki) in v barvah. Pod večjim 
deblom se pojavlja jabolko, ki se dvigne na vejo. Na ta način problematiziramo 
trajanje časa v fizikalnih zakonih. Niti en fizikalni zakon namreč ni odvisen od 
trajanja časa. Fizika je enaka ne glede na to, ali gre za gibanje v prihodnost ali v 
preteklost oz. ali se planet vrti okoli matične zvezde v smeri urinega kazalca ali v 
nasprotni smeri (To je tudi del klasične fizike.). Projekcija debla z jabolkom se 
zavrti za devetdeset stopinj, jabolko pa se spremeni v srce. Tedaj se pokaže, da 
črno-belo deblo pravzaprav sploh ni deblo, ampak posnetek žilnega sistema 
pljučnega krila.
Primeri, navedeni na drugi ravni, lahko pojasnijo možne načine priprave, če se 
predstava uporablja za poučevanje na ravni zaznavanja. 
Tretja raven poučevanja predvideva sodelovanje v posebej zamišljenih 
gledaliških delavnicah. Delavnice temeljijo na Meyerholdovi biomehaniki, De 
Croxovi dramski telesni mimiki ter številnih igralskih in plesnih tehnikah. 
Delavnice predvidevajo aktivno fizično delo udeležencev. Vključujejo 
ogrevanje, fizične vaje, spoznavanje gledaliških tehnik, specifične vaje ter 
ustrezne naloge. Pri reševanju nalog je pomemben (konstruktivistični) pristop. 
Za vsako nalogo je potrebno predhodno predvidevanje rezultata vaje ali naloge, 
ali dela vaje ali naloge ter obrazložitev logike rezultata. Upoštevajo se vse ideje 
in pojasnila. Po začetni razpravi se izvede vaja, nato pa sledi razprava o 
rezultatu. Za razliko od eksperimentov, pri katerih učenci in študenti rokujejo s 
predmeti in pojasnjujejo resničnost strogo nadzorovanih pogojev in ponovljivih 
dogodkov, v gledaliških delavnicah telo učencev in študentov postane 
izkustveni objekt, ki neposredno občuti in zaznava prostorsko-časovne vidike 
dogodkov, in ki jih vnaprej konceptualizira z vključevanjem. Zaradi tega 
tovrstne delavnice predstavljajo izreden potencial pri razvoju matematičnih 
kompetenc in temeljnih kompetenc v znanostih in tehnologiji. 
Četrta raven predvideva postopkovno uporabo znanja s sestavljanjem 
metodično oblikovanih vaj in nalog, ki temeljijo na fizikalnih vsebinah in ki se 
izvajajo prek gledališke delavnice. Ta raven je predstavljena odličnim učencem 
in študentom, da bi jih spodbudili za dodatne dejavnosti. Razčlenitev 
metodologije na tej ravni lahko pomaga pri pedagoškem študiju fizike in matematike 
kot tudi učiteljem, ki želijo uporabljati gledališke metode pri pouku fizike.

Izboljšanje matematične in znanstvene kompetence

Rezultati večletnega raziskovanja, v času katerega so se pri pouku Fizika za 
inženirje Univerze na Reki izvajale gledališke delavnice, kažejo, na kakšen način 
delavnice prispevajo k pozitivnim spremembam pri pridobivanju temeljnih 
ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje (Peranić, 2015). Delavnice so bile 
izvedene v sklopu vaj na kolegiju Fizika za inženirje Univerze na Reki. Za potrebe 
meritev stališč je bil razvit poseben vprašalnik. Za razvrstitev in strukturiranje 
delcev je bila uporabljena analiza grozdov. Zanesljivost vprašalnika je bila 
dokazana z analizo, pri kateri je cronbachov koeficient alfa znašal 0,818. 
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Veljavnost vprašalnika je bila analizirana z delitvijo delcev na dve podskupini 
s korelacijo 0,773, koeficient Guttman split-half pa je znašal 0,871. S faktorsko 
analizo je bilo pokazano, da so vsi delci predstavljeni z enim faktorjem. Iz tega 
je mogoče zaključiti, kako je sestavljen vprašalnik, ki meri stališče(-a) o 
poučevanju fizike. Konceptualno znanje je bilo izmerjeno z diagnostičnim 
konceptualnim testom iz mehanike (KTM).
Raziskovanje je potekalo v obdobju dveh študijskih let. Študenti so bili 
razdeljeni v tri skupine, eno raziskovalno, ki je pri pouku uporabljala 
delavnice, in dve nadzorni, ki jih nista. V raziskovalni in eni od nadzornih 
skupin je bilo izvedeno preverjanje z vprašalnikom in testom pred in po 
pouku. V drugi nadzorni skupini je bilo izvedeno preverjanje z vprašalnikom 
in testom samo po pouku, zato da bi izključili možnosti, kjer bi na končne 
rezultate vplivalo pomnjenje vsebine vprašalnika in testa. Čeprav so vse 
skupine fiziko ocenile kot enako težko (ni obstajala statistično pomembna 
razlika), je imela raziskovalna skupina statistično pomembno razliko pri 
pozitivnem stališču do zanimivosti fizike, pri uporabljanju poizkusov pri 
pouku, kot tudi pri stališču, da delavnice pomagajo pri obvladovanju novih 
vsebin. Študenti raziskovalne skupine so statistično pomembno manj 
uporabljali možnosti dodatnega poučevanja (inštrukcije). Med nadzornima 
skupinama po končanem pouku ni obstajala statistično pomembna razlika v 
rezultatih. Rezultati KTM testa raziskovalne skupine so se statistično 
pomembno razlikovali, saj so bili veliko boljši od nadzorne skupine.

Zaključek

Z delavnicami dramskega neverbalnega gledališča v poučevanju lahko 
izboljšamo stališča študentov glede poučevanja fizike in fizike na splošno, 
obenem pa s tem lahko dosežemo boljše konceptualno razumevanje vsebine. 
Izkazalo se je, da navedena metoda izboljšuje ustrezno kompetenco za 
vseživljenjsko učenje. 
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Tomaž Lapajne Dekleva

IGRANJE VLOG IN POUČEVANJE NARAVOSLOVJA

Povzetek

Mag. Tomaž Lapajne Dekleva se ukvarja z didaktično tehniko igranje vlog pri 
poučevanju naravoslovja, v prispevku razčleni stopnje igranja vlog in 
podrobneje razloži teorijo konteksta dramske situacije. Opiše oblike in 
možnosti izvedbe sodelovalnih in gledaliških predstav. Podrobneje se posveti 
poteku didaktične izvedbe igranja vlog in opiše učinke takega dela: povečana 
motivacija za učenje, izboljšano razredno vzdušje, boljše medpredmetno 
povezovanje, spremembe pogledov, stališč in posledično vedenja, učenje 
socialnih spretnosti, učenje kritičnega mišljenja, učenje argumentiranja in 
znanstvenega jezika, doseganje višjih ravni znanja in povezovanje znanja z 
življenjem. Opiše tudi opažene slabosti uporabe igranja vlog pri poučevanju. 

Ključne besede: igra vlog, igranje vlog, gledališče v izobraževanju, poučevanje 
naravoslovja, motivacija

Igranje vlog pomeni mnogo različnih aktivnosti, a osnovna ideja, ki je splošna 
vsem, je ta, da v nekaterih primerih del udeležencev, v nekaterih pa vsi 
udeleženci učnega procesa, prevzamejo vloge in tako izstopijo iz situacije, ki je 
opredeljena z realnim trenutkom. Do prevzemanja vlog prihaja skorajda pri 
vsakem pedagoškem procesu, npr. ko učitelj postavi učencem vprašanje, da bi 
preveril njihovo znanje. Učitelj se v tem primeru postavi v vlogo nekoga, ki ne 
pozna odgovora in mu učenci podajajo svoje znanje, čeprav je vsem jasno, da 
učitelj te stvari že zna in to običajno bolje kot učenci. Tega seveda ne opredelimo 
kot didaktično tehniko igranja vlog. Pri igranju vlog je pomembna vzpostavitev 
namišljene situacije – dramskega konteksta. Če učitelj le vpraša učence, pri 
kateri temperaturi vre voda, še ni vzpostavil namišljene situacije, v kateri bi 
poznavanje vrelišča vode vplivalo na to namišljeno situacijo, ampak so 
posledice znanja ali neznanja le v realni situaciji ‒ učitelj reagira, kot realen 
učitelj, na znanje ali neznanje učencev. Pri igranju vlog ni pomembno, da 
udeleženci učnega procesa prevzemajo vloge nekoga drugega, saj lahko 
prevzamejo tudi vlogo samih sebe. Za opredelitev pojma igranje vlog je ključna 
vzpostavitev namišljene situacije, ne pa prevzemanje vlog. 

Če želimo jasno razmejiti pojma vloga in lik ter pojma dramska in gledališka 
tehnika, moramo razdeliti stopnje igranja vlog. 
1. Prva stopnja je samostojno prevzemanje vloge samega sebe. Udeleženec 
učnega procesa je postavljen v namišljeno situacijo, v kateri mora reagirati kot 
on sam. 
2. Druga stopnja je prevzemanje vloge samega sebe v skupini. Udeleženec učnega 
procesa je postavljen v namišljeno situacijo, v kateri mora reagirati kot on sam v 
razmerju z ostalimi udeleženci učnega procesa, ki so ravno tako postavljeni 



v namišljeno situacijo. V tem primeru je poudarjen pomen komunikacije in 
socialnih spretnosti.
3. Tretja stopnja je prevzemanje vloge nekoga drugega, pri čemer je vloga 
skupinska. Udeleženec učnega procesa je postavljen v namišljeno situacijo, v 
kateri mora reagirati kot si predstavlja, da bi reagirala tista oseba. Gre za igranje 
realnega ali namišljenega lika. 
4. Četrta stopnja je samostojno prevzemanje vloge nekoga drugega. Udeleženec 
učnega procesa je postavljen v namišljeno situacijo, v kateri mora reagirati, kot 
si predstavlja, da bi reagirala neka oseba oziroma lik v razmerju z ostalimi 
udeleženci učnega procesa, ki so ravno tako postavljeni v namišljeno situacijo. 
Spet gre za igranje realnega ali namišljenega lika, pri čemer je poudarjen pomen 
komunikacije in socialnih spretnosti. 
5. Peta stopnja je uporaba kateregakoli načina, ki je opisan v prvih štirih 
stopnjah, z dodatkom, da se proces odvija pred občinstvom in je pri njem 
poudarjen pomen, ki ga ima proces za občinstvo.
Pri prvih štirih stopnjah lahko govorimo o dramskih tehnikah, pri peti stopnji pa 
tudi o gledališki tehniki, saj gre za prevzemanje vlog pred občinstvom. Lik je 
natančneje opredeljen od vloge. Lik je namišljena ali realna oseba z 
osebnostnimi značilnostmi, vloga pa je opredeljena le s funkcijo, ki jo opravlja v 
dramski situaciji. 

Nekatere didaktične tehnike poučevanja naravoslovja uporabljajo kontekst 
dramske situacije, a ne zahtevajo igranja vlog. Primer je poučevanja znanja o 
kemijskih delcih in periodnem sistemu, kjer uporabljajo vizualizacijo ter 
pisanje zgodb in kratkih spisov o atomih in molekulah. Učenci so postavljeni v 
kontekst dramske zgodbe: npr. periodni sistem je predstavljen kot mesto v 
katerem živijo prebivalci – elementi, učenci pišejo naslove posameznih 
elementov, pri čemer morajo dobro poznati sistem ureditve periodnega 
sistema, ali pa dajejo natančen opis lastnosti elementa, ki je v mestu pogrešan, 
policisti, drugi učenci, pa jih morajo na podlagi opisa najti. Učencem tehnika 
daje na voljo orodje, s katerim se učijo, interpretirajo in gradijo svoje 
razumevanje abstraktnih tem. 

Učenci lahko pri igranju vlog pri naravoslovju prevzamejo vloge:
   - neživih stvari – primer je vizualizacija sinteze proteinov, pri čemer so učenci 
predstavljajo ribosom, DNK, prenašalne RNA, sporočevalne RNK, aminokisline. 
Učitelj prevzame vlogo encima in usmerja učence po prostoru ter ugotavlja 
pravilnosti vezi, ki so jih tvorili učenci;
   -  živih bitij – npr. rastlin in živali ali delov rastlin in živali;
 - poosebitve idej ali pojmov – primer poosebitve varnosti pri izvedbi 
kemijskih poskusov;
   -  oseb – kar je najpogosteje uporabljen način.

Ko učenci prevzamejo vloge, lahko razdelimo štiri osnovne stopnje tega 
prevzemanja:
 - prevzemanje vloge stvari – kjer gre za ponazoritev, vizualizacijo nekaterih 
naravoslovnih pojavov, kjer udeleženci učnega procesa predstavljajo pojme, ki jih 
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spoznavajo; npr. učenci predstavljajo različne atome in “tvorijo molekule” s 
prijemanjem z rokami (z eno roko za enojno vez, z dvema za dvojno);
  - prevzemanje vloge samega sebe – to pomeni, da učitelj ustvari kontekst 
dramske situacije, v kateri pa udeleženci učnega procesa reagirajo, kot bi v 
resnični situaciji reagirali sami – zastopajo svoja lastna stališča in poglede;
  - funkcionalno prevzemanje vloge – kjer tisti, ki prevzame vlogo, razumsko 
prevzame stališča in poglede lika, ki je opredeljen s svojo funkcijo. Pri tem lahko 
razlikujemo tri oblike funkcionalnega prevzemanja vloge:
      a) funkcionalno prevzemanje socialne vloge – npr. prevzemanje vloge 
otroka, starca, učitelja itn.; ta oblika pri uporabi igranja vlog pri poučevanju 
naravoslovja ni pogosta, pogostejša je pri učenju socialnih zakonitosti in 
spretnosti;
  b) funkcionalno prevzemanje laične vloge – npr. prevzemanje vloge 
prebivalcev nekega naselja, ki jih je prizadelo onesnaževanje bližnje tovarne; 
gre torej za običajne ljudi, ki načeloma nimajo strokovnega znanja o 
obravnavani problematiki;
    c) funkcionalno prevzemanje strokovne vloge – npr. učenec igra 
inženirja v tovarni, ki sicer onesnažuje okolje, a mu daje socialno varnost. Vloga 
torej ni opredeljena s kakšno konkretno osebo, ampak s strokovno funkcijo, ki jo 
ima ta oseba v obravnavanem namišljenem svetu.
  - prevzemanje vloge lika – kjer gre za prevzemanje vloge neke določene osebe, 
ki je lahko realna (npr. zgodovinska, kot Marie Curie) ali namišljena (npr. 
študent, ki mu Marie Curie predava o svojih odkritjih – tak študent je zagotovo 
obstajal, a pri prevzemanju vloge se ne moremo opreti na realnega človeka). 
V vseh teh stopnjah gre za uporabo naravoslovnega znanja; v prvi stopnji 
skušamo doseči nižje spoznavne cilje, v naslednjih pa višje.

Pri oblikah, pri katerih učenci prevzemajo funkcionalne vloge pri pouku 
naravoslovja, je najpogosteje, da prevzamejo vloge strokovnjakov, ki morajo 
rešiti določeno težavo ali izdelati strokovno mnenje. Vlogo strokovnjaka lahko 
prevzamejo individualno ali kolektivno. Preprosta oblika tega tipa je "vroči 
stol", kjer je eden ali več ljudi postavljenih v vlogo (ali vloge) in tako sedijo pred 
celotnim razredom. Ostali učenci sprašujejo učence v vlogah o izbrani 
problematiki (točki osredotočenja), kot da bi bili novinarji na tiskovni 
konferenci in ti jim, v skladu s svojim likom, odgovarjajo. Ta tehnika omogoča 
izmenjavo naravoslovnih informacij in raziskovanje družbenih stališč. 

Če učitelj prevzame vlogo, lahko delo v razredu oblikuje tako, da je le učitelj v 
vlogi ali pa so v vlogah tudi učenci. V drugem primeru so učenci lahko v več 
različnih vlogah ali pa v enotni vlogi in imamo pri didaktičnem procesu le dve 
vlogi – vlogo, ki jo ima učitelj, in vlogo, ki jo imajo učenci. Učiteljevo prevzemanje 
vloge ima seveda drugačen namen od učenčevega prevzemanja vloge. Učitelj v 
vlogi je varna oblika uporabe igranja vlog, saj ima učitelj večji nadzor nad tem, v 
katero smer bo šlo delo v razredu, kot učenci. Učitelj, ki se odloči, da bo uro ali 
del ure vodil v vlogi, običajno uporabi tudi preprost kostum in rekvizite, kar mu 
olajša vzpostavitev distance do realnosti v razredu. Učitelj lahko igranje 
vlog ustavi, stopi iz vloge in povzame, kaj se je zgodilo, opozori na kak vidik ali 



postreže s kakšnim znanstvenim dejstvom, ki je morda pomembno za nadaljnje 
delo. Učitelj za večjo jasnost skoka v vlogo in iz nje običajno uporabi simbol – 
ogrne ali sleče si kostum, odpre veliko knjigo ali kaj drugega. 

Če gre za prevzemanje vlog pred občinstvom, potem lahko tako didaktično 
izvedbo poimenujemo predstava. Razlikujemo dva osnovna tipa izobraževalnih 
predstav: predstava poklicnega gledališča in predstava, ki jo pripravijo 
nepoklicni ustvarjalci, običajno sami udeleženci učnega procesa.

Predstava ima lahko ne glede na to, kdo jo izvaja, več stopenj:
   - lahko gre za izrazito gledališko izvedbo, kjer igralci igrajo vloge na podlagi 
napisanega besedila v kostumih, na sceni, z zvočnimi in svetlobnimi efekti ipd.;
   - lahko gre za sodelovalno predstavo , ki jo delno improvizirana in jo izvajajo 
igralci, učenci pa v njej aktivno sodelujejo ‒ svoje predstave in ideje razvijajo 
lahko z dajanjem predlogov, sprejemanjem odločitev ali tako, da igrajo nekatere 
like v igri;
  - lahko gre za simulacijo, ki je zelo strukturirano igranje vlog in vaja v 
sprejemanju odločitev v simuliranih življenjskih situacijah, kjer učenci 
raziskujejo situacijo, ki bi se lahko zgodila v realnem svetu. Tako rešujejo 
probleme in sprejemajo odločitve v vlogah, ki nikoli ne zahtevajo igranja likov. 
Če simulacija uporablja izrazito gledališke tehnike (nastopanje v vlogi pred 
občinstvom v igranem dramskem zapletu), jo lahko uvrstimo v kategorijo 
predstav, sicer ne.

Ko uporabljamo metode igranja vlog v izobraževanju, lahko to v eni skrajnosti 
pomeni zelo aktivno sodelovanje učencev, ki prevzemajo vloge ali celo like, 
lahko pa v drugi skrajnosti pomeni pasivno gledanje in poslušanje drugih 
izvajalcev. V obeh, in vseh vmesnih primerih, je pomembno, kako učenci vidijo 
in sprejemajo svoj položaj in odnos do dramskega dogajanja, situacij in ljudi 
(likov), ki dogodke sprožijo. Pri dobro oblikovanem igranju vlog se vzpostavi 
situacija, v kateri dogajanje razvija kontradikcije, učenec pa se intenzivno 
ukvarja s točko osredotočenosti, ki je opredeljena z učno snovjo. Če učenec ni 
neposredno vpleten v konflikt interesov, potem sam ni vir svojih procesov 
učenja, ampak ga vodi le učitelj. Učenec v takem primeru le ponavlja stvari, ki jih 
je podal učitelj, in igranje vlog ne izkoristi vseh svojih pedagoških potencialov. 
Če je učenec tudi čustveno, ne le razumsko vpet v situacijo, in če se mu zdi 
pomembno, da se problem, ki ga določa točka osredotočenosti, lahko razreši na 
konkreten in realističen način in se ne zadovolji s teoretično in nerealistično 
rešitvijo, potem se njegovo razumevanje učne snovi lahko bistveno bolj razvije 
in poglobi kot v primeru, da se zadovolji s teoretično in z življenjem nepovezano 
rešitvijo. Učitelj, ki zna izkoristiti možnosti, ki jih ponuja igranje vlog, se ne 
posveča le temu, kaj naj bi se zgodilo, ampak tudi temu, kar se dejansko dogaja, 
in svoje delo nenehno prilagaja razvoju situacije.

Pomembna elementa, ki sta skupna široki paleti didaktičnih tehnik, pri katerih je 
osnova igranje vlog, sta točka osredotočenosti  in dramska napetost. Učitelj kot 
nekdo, ki izbere točko osredotočenosti, mora izzivati stališča, ki so pomembna za 
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razvoj konfliktov in usmerjajo k točki osredotočenosti. Če je točka 

osredotočenosti dobro izbrana, bodo delo in stališča vseh sodelujočih pri 

igranju vlog postala realistična in udeleženci učnega procesa bodo čutili osebno 

pripadnost ustvarjenemu, hkrati bodo čutili, da se je tudi njim v procesu zgodilo 

nekaj pomembnega. Dramska napetost je nujnost, ki jo lahko dosežemo s 

časovnimi omejitvami in odnosu do vrednosti in pomembnosti naloge; čim bolj 

pomembna in za udeležence vredna je naloga, toliko večja bo dramska napetost. 

Časovna komponenta, najenostavnejša oblika, je določitev končnega časa 

programa, je dodatni motivacijski faktor, ki povečuje interes za delo. Vendar je 

napetost, ki izhaja iz izbire točke osredotočenja, močnejša in stimulativnejša, 

kot napetost, ki izhaja iz časovne komponente.

Za uporabo didaktičnega igranja vlog so značilne naslednje stopnje:
  - predstavitev teme; učenci reagirajo na informacije oz. izziv, ki jim je 

predstavljen. V tej stopnji je bistveno, da učitelj z jasno opredeljeno točko 

osredotočenosti v učencih vzbudi interes, jih motivira in jim razburka domišljijo 

v smeri, ki jo določa obravnavana učna snov;
  - organizacija dela; učitelj pojasni potek dela, po potrebi razdeli učence v 

skupine, določi naloge in postavi časovni načrt dela;
   - raziskovanje situacije; v tej fazi učenci poglobijo poznavanje in razumevanje 

obravnavane učne snovi in oblikujejo svoje poglede v medsebojnih diskusijah v 

skupini in tudi izven svoje skupine;
   - predstavitev pogledov; učenci predstavijo vidik problematike s stališča vloge, 

ki so jo prevzeli. Lahko gre preprosto za to, da skupina učencev predstavi 

ostalim, kaj je odkrila;
   - komunikacija – diskusija in pogajanja. Učenci so prisiljeni improvizirati in 

tako sproti izražati razumevanje problematike. To spreminja način, kako učenci 

zaznavajo sami sebe, in vodi k nadaljnjemu iskanju novih modelov za vedno bolj 

natančno simbolno izražen pomen.

Predstavitev teme
Predstavitev teme lahko učitelj na začetku informacije poda v obliki kratke 

zgodbe, časopisnega članka, opisom dogodka iz zgodovine, dokumenti (pismi, 

znanstvenimi poročili, meritvami s terena, statističnimi poročili, …), predmeti 

ipd. Običajno so vloge in njihova medsebojna razmerja določeni, preden je 

predstavljena točka osredotočenosti. 

Organizacija dela
Če vloge prevzemajo skupine učencev, jih lahko v skupine, ki naj prevzamejo 

določene vloge, razdelimo:
- naključno, kar je morda najpravičnejši način razdeljevanja učencev v skupine, 

a razbitje skupin prijateljev lahko pripelje do odpora učencev in onemogoči 

produktivno delo;
- svobodno, pri čemer se učenci sami razdelijo v skupine in tako sodelujejo s sošolci, 

ki so jim blizu. Ta način je lahko stresen za učence, ki socialno niso močno 



povezani s sošolci, ali pa pripelje do še močnejšega odpora učencev, če mora 
učitelj preurejati učence iz ene skupine v drugo;
- na podlagi učiteljeve odločitve, kdo bo s kom v skupini. Tak način omogoča 
tvorbo uravnoteženih skupin, a lahko se zgodi, da imajo učenci občutek, da 
učitelj z njimi manipulira oz. jih diskriminira. Lahko se zgodi, da ima učitelj 
neprimerne kriterije za tvorbo skupin.
Vsekakor je koristno, da učence razdelimo na heterogene skupine, saj tako bolje 
izpolnimo socializacijske cilje učnega programa. 
Če vloge prevzemajo učenci posamično, lahko vloge razdelimo:
- naključno, kjer lahko pride do tega, da kdo ne bos kos vlogi, ki zahteva še 
posebej veliko znanja in spretnosti, ali
- upoštevajoč sposobnosti in znanje učenca, kjer spet lahko pride to tega, da 
imajo učenci občutek, da učitelj njimi manipulira oz. jih diskriminira.
Zelo uporaben pripomoček pri organizaciji dela so kartice z opisi vlog in 
informacijami, ki jih učenec potrebuje za delo. Take kartice omogočajo učitelju 
predstavitev različnih vlog v kratkem času, saj dejstev ni potrebno posredovati 
frontalno vsem učencem. Še posebej pa so take kartice uporabne kadar učitelj 
ne želi, da vsi dobijo enake informacije oz. da učenci ne zvedo podrobnosti o 
vlogah drugih. 

Raziskovanje situacije
Učenci lahko zbirajo informacije in poglabljajo razumevanje problematike, ki jo 
učitelj predstavi kot točko osredotočenosti, samostojno z literaturo, delovnim 
gradivom, ki ga preskrbi učitelj, ali pa le z medsebojnim izmenjevanjem mnenj v 
skupini. Pomembno je, še posebej v nižjih ravneh izobraževanja, da učitelj ne 
porine učencev prehitro v vloge, kajti učenci lahko vloge prevzamejo preveč 
površinsko, prevelik vpliv imajo stereotipi, kar pomeni, da se učenci ne lotevajo 
problemov dovolj poglobljeno. Zato na začetku nekateri učitelji le namigujejo na 
vloge. Uporabljajo stavke kot npr.: “Če bi bili mi tovarna papirja, bi …”.

Predstavitev pogledov
V tej fazi učenci v vlogah predstavijo poglede na problematiko, ki jo učitelj 
predstavi kot točko osredotočenosti. Čeprav gre za predstavitev v vlogah, učitelj 
pazi, da učenci upoštevajo, da gre za stališča, ki so oblikovana na podlagi vloge, a 
hkrati izhajajo iz svojih osebnih stališč in lastnega znanja. Seveda ne smemo 
pozabiti, da so učenci lahko tudi v vlogi samih sebe – na drugi stopnji 
prevzemanja vlog. Učenci se radi zatekajo k stereotipom in učiteljeva naloga je, 
da pomaga učencem pri izražanju njihovih notranjih stališč in vrednot. 
Spretnost prevzemanja vloge je, čeprav se sliši kontradiktorno, obnašanje v 
sozvočju s sabo. Sprosti lahko zelo osebne poglede, ki jih imajo učenci o 
naravoslovnih znanostih in njihovi vlogi v družbi. V didaktičnih oblikah, kjer 
učitelj in učenci ne izstopajo iz svojih običajnih vlog, učenci težijo k temu, da 
prispevajo k delu to, kar mislijo, da od njih učitelj pričakuje. Pri dobro 
zastavljenem igranju vlog, kjer učitelj prevzema različne, poteku igranja 
najprimernejše statuse, pa so učenci osvobojeni utrjenih odnosov in 
stereotipov in lahko izražajo bolj osebne poglede. Pomembno je, da se v tej 
stopnji učenci in učitelj izogibajo komentiranju stališč drugih in diskusiji.
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Komunikacija – diskusija in pogajanja
Mnogo avtorjev diskusijo loči od igranja vlog, kar pomeni, da se diskusija ne 
izvaja v vlogah. To je seveda možna izvedba, a z njo izgubimo potencial, ki ga 
ponuja varno skritje za vlogo. Pri uporabi igranja vlog učitelj pazi, da ne vsiljuje 
dogem, ki onemogočajo razpravo in razmišljanje. Omogoča spoštovanje 
različnih resnic, priznavanje nasprotnih stališč, učence pa usmerja v 
racionaliziranje čustvenega nasprotovanja. To pomeni, da mora učitelj jasno 
zavrniti pričakovanja učencev, da pozna “pravilni” odgovor na zastavljeno 
dilemo. Predsodke ali močno izoblikovana stališča lahko koristno uporabimo za 
začetno provociranje odziva ali raziskovanja učencev. 

Vsi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z didaktičnim igranjem vlog, ugotavljajo, 
da se poučevanje naravoslovnih znanosti mnogokrat osredotoča na 
poznavanje osnovnih dejstev in definicij, to faktografsko znanje pa se ne 
obremenjuje s svojo uporabnostjo v vsakdanjem življenju. Poučevanje je 
zastavljeno tako, da je pozornost usmerjena predvsem na učitelja, temelji 
na besedilih in se osredotoča na pisno preverjanje znanja. Učitelj ima 
običajno pri delu v razredu visok status. Izraz status, kot ga uporabljam v 
tem delu, opredeljuje položaj posameznika v socialni strukturi v razredu. 
Oseba, ki ima visok status, določa, kaj se bo v tej socialni strukturi 
dogajalo, določa pravila obnašanja in usmerja dogajanje. Oseba z nizkim 
statusom sledi pravilom, ki jih določajo visokostatusne osebe v tej 
socialni strukturi. Poklici, kjer je potrebno zavzeti in uveljavljati visok 
status, so: učitelj, sprevodnik, policist, redar, ipd., poklici, kjer je treba 
praviloma zavzeti nizek status, so: natakar, prodajalec, hostesa, … Status 
ni nujno povezan s formalno močjo, ki je dodeljena osebi, saj ima tudi 
prodajalec lahko zelo visok status in ne spoštuje želja stranke ter ji 
vsiljuje, kako naj se obnaša, a tak prodajalec bo pri strankah zelo 
nepriljubljen, saj večina ljudi, to velja tudi za učence, ne mara, če jim 
znižujemo status. Prav tako bi bili ljudje nezadovoljni in zmedeni, če bi 
imel sprevodnik ali učitelj nizek status, saj se od sprevodnika oz. učitelja 
zahteva, da uveljavi pravila obnašanja v javnem vozilu oz. razredu. 
Zanimivo je, da ni nujno, da je oseba z izrazito visokim statusom fizično 
prisotna v skupini ljudi, pa ti kljub temu sledijo pravilom, ki jih je ta oseba 
uveljavila, če je ta oseba del socialne strukture. Tako družinski člani živijo 
po pravilih, ki jih je postavil zelo visokostatusni oče, kljub temu, da je ta 
preminul že nekaj let pred tem in ne more vsiljevati svojega statusa. 
Pravila obnašanja v razredu veljajo tudi, če učitelj ni prisoten. Ena 
največjih prednosti prevzemanja vlog je ta, da pri igranju vlog učitelj 
lahko začasno spremeni razporeditev statusov v razredu. Najpogosteje se 
zgodi, da učitelj navidezno, v vlogi prevzame nižji status, kot ga ima 
učenec, ali skupina učencev, ki so prav tako v vlogi. Učitelj lahko seveda 
vsak trenutek skoči iz vloge in v trenutku spet pridobi višji status, da lahko 
organizira delo. Višina statusa učitelja v vlogi je običajno obratno 
sorazmerna starosti učencev. Pri mlajših učencih mora biti status učitelja 
visok, njegova vloga pa trdnejša in bolj v središču dogajanja. 



Časovna izvedba 

Igranje vlog kot didaktično tehniko lahko izvajamo v enem kosu (v eni uri, v blok 
uri ali kot večurni program) ali v seriji (razporejeno na več dni, tednov, mesecev 
ali let). Ena od prednosti serijske izvedbe je, da se učenci med posameznimi 
izvedbami lahko individualno ali skupinsko pripravljajo na naslednji del 
izvedbe, kar omogoča uporabo raziskovanja, eksperimentiranja, 
selekcioniranja ipd. 

Primerna starost učencev

V literaturi o izobraževanju z igranjem vlog obstaja zelo širok starostni razpon 
učencev. Pri zelo mladih učencih naletimo na problem, da ti nimajo mnogo 
življenjskih izkušenj z različnimi vlogami. Vsekakor je potrebno tudi obliko, ne 
le vsebino, vedno prilagoditi starostni stopnji učencev. 

Obravnavane teme

Ob pregledu literature sem v večini zapisov zasledil uporabo igranja vlog pri 
obravnavi socialnih, etičnih in zdravstvenih (večinoma AIDS) tem, manj pa sem 
zasledil zapisov o obravnavi naravoslovnih tem. V opisih projektov, ki so 
uporabljali igranje vlog pri naravoslovnih predmetih, je šlo večinoma za 
okoljske teme ali pa za teme iz zgodovine naravoslovnih znanosti. Pri okoljskih 
temah je najbolj izrazita povezava med naravoslovnimi dejstvi in različnimi 
pogledi na problematiko ter povezava z odločitvami v vsakdanjem življenju. 

Učinki

Osnovni princip igranja vlog je v tem, da se učence v večji ali manjši meri postavi 
v kožo vlog oz. likov, ki delujejo v drugačnih okoljih kot učenci. 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 učencev, učence učimo socialnih spretnosti, jih učimo znanstvenega 
jezika in argumentiranja, dosegamo višje ravni znanja in znanje v večji meri 
povezujemo z življenjem oz. izkustvi učencev.

Večja motivacija za učenje

Vsi avtorji, ki pišejo o igranju vlog pri pouku, poudarjajo, kako te zelo motivacijsko 
delujejo za delo v razredu. Kadar so igranje vlog uporabili za učenje naravoslovnih 
predmetov, so ugotovili, da ti postanejo učencem privlačnejši. 

Boljše razredno vzdušje

Eden od pomembnih pogojev za uspešno učenje je zagotovo takšna organizacija 
dela, ki ustvarja primerno učno vzdušje. Eden najbolj demotivacijskih dejavnikov 
pri pouku je neprijetno, moreče vzdušje, ki napravi pouk dolgočasen. Dobro 
vodeno igranje vlog ustvarja prijetno, ustvarjalno in delovno vzdušje v razredu. 
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Medpredmetno povezovanje

Šolski program sestavljajo programi različnih predmetov. Kljub tej 
razdrobljenosti pa prevevajo ves šolski program nekatere osnovne ideje. 
Mnogokrat niti niso jasno izražene v učnih načrtih, a so nedeljiv del 
izobraževalnega procesa. Igranje vlog omogoča, da si razložimo del učne snovi z 
mislijo na celoto in povežemo znanja, ki smo jih deležni pri različnih predmetih. 
Tradicionalne didaktične metode običajno ne spodbujajo medpredmetnih 
povezav, ampak raje delijo šolske predmete vsakega v svoj predal. Šole rešujejo 
ta problem s t. i. projekti, kjer izberejo skupno temo, ki jo učenci obravnavajo pri 
različnih predmetih, ali pa z administrativnimi določijo učitelju, naj določeno 
temo, ki jo obravnava pri svojem predmetu, poveže z drugim predmetom. Tako 
naj bi učenci dobili širši vpogled v izbrano temo, a postavlja se vprašanje, ali ne 
gre le za poučevanje različnih, s posameznimi šolskimi predmeti opredeljenih 
tem, ki pa jih združuje isti krovni pojem. Tako učenci verjetno ne dobijo 
poglobljenega znanja o vsebini, ampak spoznavajo vsebine le z vidika 
posameznega predmeta. 

Spremembe pogledov, stališč in posledično vedenja

Verjetno najmočnejši vpliv, ki ga ima igranje vlog pri poučevanju naravoslovja, je 
ta, da učenci preko dela oblikujejo svoje poglede in stališča o naravoslovnih 
pojavih ter razvijajo svoje sposobnosti izražanja in oblikovanja argumentov. Pri 
igranju vlog se osvetli problem, ki naj povzroči spremembo zavesti v učencih. 
Prva stopnja je zavedanje lastnih stališč učencev, njihovih občutij in vrednot ter 
ugotavljanje, kako se te razlikujejo od ostalih učencev, saj igranje vlog ponuja 
varno okolje za izražanje stališč in občutkov, ki so, ker so učenci zakriti z vlogo 
ali likom, v vsakem primeru pozitivno sprejeti. Če so sprejeti negativno, je ta 
negativnost usmerjena v vlogo oz. lik, ne pa v učenca osebno, saj za igrana 
stališča učenec ni osebno odgovoren. 

Učenje socialnih spretnosti

Avtorji, ki pišejo o uporabi igranja vlog pri poučevanju naravoslovja, poudarjajo 
njen pomen za razvoj socialnih spretnosti in doseganje socializacijskih ciljev pri 
naravoslovnih predmetih. Učenci, ki se znajdejo v novih vlogah, se bolj zavejo 
svojih stališč in tako tudi bolj razumejo stališča drugih. Pomembno je, da pri 
igranju vlog učenci lahko preizkusijo različne načine vedenja, tudi tiste, ki so 
zanje neobičajni. Tak način dela še posebej spodbuja sodelovanje sramežljivih 
in socialno bolj izoliranih učencev in razvija spretnosti, ki so potrebne za 
uspešno skupinsko delo. Učenec z igranjem vlog preizkuša vedenjske vzorce, ki 
jih bo morda potreboval, ko bo končal šolanje. Vse navedene trditve pa le v 
manjši meri veljajo za primere izvedbe igranja vlog, pri katerih učenec 
prevzame vlogo stvari. Nanašajo se na le primere, ko učenec prevzame vlogo 
oseb in se pri delu pojavlja namišljena socialna struktura. Seveda pa je treba 
poudariti, da točka osredotočenosti pri uporabi igranja vlog pri poučevanju 
naravoslovja običajno ni usmerjena na socialne spretnosti. 



Učenje kritičnega mišljenja, argumentiranja in znanstvenega jezika 

Igranje vlog pri pouku naravoslovja nikoli ni le sredstvo za predstavitev informacij, 
ampak z njim, med drugim, razvijamo tudi kritično mišljenje ter jasno argumentiranje. 

Doseganje višjih ravni znanja

Uspešnost pridobivanja nižjih ravni znanja je pri uporabi igranja vlog podobna kot 
pri tradicionalnih metodah. Sodobni trendi v poučevanju težijo k spodbujanju 
višjih ravni znanja, pri čemer uporabljajo veliko paleto didaktičnih tehnik – zelo se 
razvijajo tiste, pri katerih je poudarjeno zelo aktivno sodelovanje učencev.

Povezovanje znanja z življenjem

Igranje vlog omogoča zelo naravno povezavo poučevanja naravoslovnih in 
družboslovnih znanj in s tem omogoča jasnejši pomen naravoslovnih znanosti 
za vsakdanje življenje. 

Slabosti igranja vlog

Igranje vlog zahteva preskok v domišljijski svet in pripravljenost za 
prevzemanje dramskega konteksta kot dejstva, tega pa učitelj ne more narediti s 
preprostim ukazom učencem. Nihče ne more zapustiti svoje družbene vloge le 
zato, ker je to od njega nekdo zahteval. Čeprav je igranje vlog tehnično in 
organizacijsko sorazmerno enostavno in ga učitelji lahko uporabljajo tudi brez 
posebnih predhodnih izkušenj, se lahko zgodi, da ga učitelj uporablja 
neprimerno, kar pripelje do tega, da se učenci dolgočasijo ali pa so nasilno 
potisnjeni v situacije, v katerih jim je neprijetno in imajo do njih odpor. S takim 
načinom seveda ne moremo doseči ciljev, ki jih igranje vlog sicer omogoča. 
Mnogi učitelji se ne počutijo dobro pri vodenju razprav z negotovimi izidi. Prav 
tako je težko zagotoviti, da bi lahko vsi učenci ne glede na svoje sposobnosti 
enakovredno sodelovali v procesu. Če se zgodi, da učenci težko sodelujejo v 
skupini, je nujno takojšnje posredovanje učitelja. Pogosto učitelj delo vodi 
preveč avtokratsko in učenci le sledijo ozko zastavljenim nalogam; posledično 
ne morejo razviti potencialov, ki jih ima igranje vlog – učenci ne morejo sami 
graditi svojega znanja in razumevanja. Po drugi strani pa lahko tudi prešibko 
vodstvo, ki dela ne usmerja neprestano k točki osredotočenosti, vodi do 
kaotičnega vzdušja, ki ne prispeva k učenju. Pri uporabi igranja vlog ima učitelj 
manjši nadzor nad tem, kaj se učenci učijo, kot pri tradicionalnih metodah, zato 
je občutek za opazovanje, kaj se dogaja z učenci, in občutek za vodenje dela v 
želeno smer toliko pomembnejši. Poleg tega mora imeti učitelj tudi ustrezno 
samozavest in pogum, da lahko vzpostavlja različne statuse, ki v šoli niso 
običajni. Mnogi učitelji vidijo igranje vlog kot grožnjo ustaljenemu in z 
učiteljevo avtoriteto vzpostavljenemu redu. Bojijo se, da učencev ne bodo mogli 
spraviti iz vlog v shemo odnosov, ki veljajo v šoli. Lahko se tudi zgodi, da pride 
hitreje kot pri tradicionalnih metodah do pretiranih poenostavitev razlag 
naravoslovnih pojavov. Poleg tega je igranje vlog še časovno zahtevno, saj 
potrebujemo precej časa za pripravo, izvedbo, evalvacijo in morebitno ponovno 
izvedbo. Zahteva tudi dodatno učiteljevo delo in včasih tudi precej prostora. 
Lahko vključuje mnogo gibanja in je lahko hrupno. So tudi učitelji, ki delo v 
vlogah zavračajo, češ da je preveč zabavno in neresno in zato zagotovo ne more 
pripeljati do napredka znanja. 45



Aleksandra Schuller

USTVARJALNI PROCES IN UMETNOST REFLEKSIJE

Povzetek 

Prispevek se osredotoča na pomen strokovne (avto)refleksije v razumevanju 
ustvarjalnega procesa kot umetniške, umetnostno-pedagoške, umetnostno-
terapevtske, raziskovalne in supervizijske prakse. Pri tem refleksijo obravnava 
kot osebno orodje, s katerim praktik vzpostavlja, razvija in ohranja svojo 
profesionalno identiteto ter  strokovno avtonomijo. 

Ključne besede:  ustvarjalni proces, refleksija, umetniška praksa, umetnosti v 
izobraževanju, umetnostne terapije, umetniške raziskave, ustvarjalna supervizija

Ustvarjalni proces in umetnost refleksije

Praktiki v polju sodobne gledališke pedagogike se še zmeraj, podobno kot v 
številnih drugih interdisciplinarnih strokah, srečujejo z izzivi samoopredelitve: 
tudi v slovenskem prostoru ostajajo odprta nekatera pred leti zaznana 
strokovna vprašanja (Schuller 2010), povezana s teoretsko konceptualizacijo 
heterogenih praks, ki jih druži krovni pojem gledališka pedagogika in 
osredotočenost na uprizarjanje kot najpogostejši izrazni modus ustvarjalno-
pedagoškega procesa. 
Raznovrstnost praks in razumevanj gledališke pedagogike je povezana tudi s 
tem, da se to strokovno polje oblikuje na inter- ali celo transdisciplinarne načine. 
Zato se v prispevku osredotočam na (avto)refleksijo kot strokovno orodje, s 
katerim lahko praktiki sami vzpostavljajo oziroma razvijajo poglobljeno 
razumevanje lastnega dela ter tako spremljajo, kakšne lastnosti ima njihova 
gledališko-pedagoška praksa; posledično pa pridobivajo pomembne 
informacije za njeno nadgradnjo v smeri kar največje usklajenosti z dejanskimi 
potrebami okolij, v katerih poteka. Vse navedeno je ključnega pomena tudi za 
formacijo profesionalne identitete gledališkega pedagoga. 
Izhodiščna vprašanja so lahko: »Kakšen je moj pristop h gledališko-
pedagoškemu delu, kako ga koncipiram in izvajam; kakšna je moja ustvarjalna 
odzivnost na specifične okoliščine in zaznane potrebe posameznikov/skupin v 
različnih delovnih okoljih? Kako razvijam svojo delovno metodologijo: gre za 
pozorno premišljen ali naključen izbor različnih vaj, pristopov in metod, s 
katerimi sem se srečal(a) med  izobraževanjem v svoji primarni stroki oziroma 
v kasnejših izpopolnjevanjih s področja gledališke pedagogike ali pa občutim 
dovolj strokovne avtonomije, da v razvoju lastne prakse ustvarjam in 
preizkušam nove gledališko-pedagoške pristope, ki jih znam tudi utemeljiti? 
Kako raziskujem učinke svojega načina dela: samostojno ali tudi v dialogu s 
strokovnimi sodelavci?« 
Tovrstna refleksija razvija posameznikove sposobnosti za večplastno presojo 
tega, kar se dogaja v njegovi/njeni praksi; ni usmerjena k poenostavljanju in 
vrednostnim sodbam, temveč k prepoznavanju značilnosti, k razumevanju in 
razvoju različnih vidikov lastnega dela. 



V polju gledališke pedagogike delujoči akterji po svoji osnovni stroki 

najpogosteje pripadajo eni izmed naslednjih skupin: 1. ustvarjalci s področja 

uprizoritvenih umetnosti; 2. pedagogi, tj. množina specializiranih poklicnih 

profilov kot so vzgojitelji, učitelji na vseh treh ravneh formalnega izobraževanja 

in na področju vseživljenjskega učenja; socialni in specialni pedagogi; pedagogi 

v polju umetnosti in kulture (poleg gledaliških tudi likovni, glasbeni, plesni in 

muzejski pedagogi); 3. drugi strokovnjaki iz spektra t. i. poklicev pomoči in 

svetovanja, npr. s področja socialnega dela ali umetnostnih terapij.
Vse navedene kategorije praktikov lahko srečamo v istem delovnem kontekstu, npr. v 

neki vzgojno-izobraževalni ustanovi, kjer samostojno ali timsko izvajajo dejavnosti, ki 

jih je mogoče opredeliti (tudi) kot gledališko-pedagoške. Glede na raznovrstnost 

njihovih strokovnih izhodišč pa se zdi, da bi šele analiza primarnih/sekundarnih 

funkcij ustvarjalnih procesov in načinov dela pokazala dejansko razmerje skupnih 

značilnosti in razlik med poudarki posameznih pristopov. 
Številni praktiki gledališke pedagogike v večjem obsegu svojega delovnega časa 

opravljajo tista dela, za katera so usposobljeni po svoji osnovni poklicni 

specializaciji, gledališko-pedagoške aktivnosti pa izvajajo v tem okviru ali izven 

njega, kar pomeni, da lahko vzporedno (kontinuirano ali občasno) delujejo tudi 

v zelo različnih delovnih okoljih. Povedano s primerom: nekdo je kot igralec 

aktivno udeležen v uprizoritvenem projektu, v istem obdobju v vlogi 

gledališkega pedagoga deluje še v dveh popolnoma različnih učnih situacijah 

(kot mentor študentom igre in kot izvajalec gledališko-pedagoškega projekta, 

čigar osnovni namen je integracija migrantov v lokalno skupnost). Ta 

ustvarjalec-pedagog tako rekoč istočasno doživlja tri ustvarjalne procese, ki se 

razlikujejo tako po svojih kontekstih kakor tudi po osnovni usmerjenosti. V 

takšnih primerih se avtomatičnemu prenašanju osebne zbirke veščinskih znanj 

iz ene v drugo profesionalno vlogo/situacijo lahko izognemo z zavedanjem (o 

izkustvenem učenju strokovne refleksije, posameznih fazah in ravneh tega 

procesa odlično piše Carroll 2009, 2010) in upoštevanjem primarne funkcije 

vsakega izmed ustvarjalnih procesov/delovnih okolij. 
V svojem profesionalnem delovanju (v razvoju od gledališke 

ustvarjalke/pedagoginje in raziskovalke/predavateljice uprizoritvenih 

študijev do prehoda na področje plesno-gibalne terapije in integrativnih 

umetnostno-terapevtskih pristopov) se pogosto srečujem s prehajanjem med 

različnih strokovnimi konteksti/vlogami. Ob tem je zmeraj aktualna refleksija 

dveh tem: 1. prednosti in šibkosti multiplih (ali fluidnih) profesionalnih 

identitet; 2. vzpostavljanje in ohranjanje osredotočenosti za kar najbolj »živo 

prisotnost« v vsakem izmed delovno-ustvarjalnih okolij. 
Prehajanje med različnimi delovnimi situacijami sicer odpira nove ustvarjalne 

možnosti/uvide/ideje, a tudi drobi praktikovo pozornost in vpliva na sposobnost 

osredotočanja. Posledici sta dve, včasih obstajata celo skupaj: razpršenost 

delovanja (menjave delovnih okolij velikokrat pomenijo tudi več raznovrstnih 

medosebnih interakcij in vsebinsko-organizacijskega usklajevanja) in/ali večja 
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rigidnost (v obrambi pred številnimi izzivi vsakega izmed profesionalnih okolij 
se lahko (ne)zavedno zatekamo k znanemu, k preverjenim načinom dela, s tem 
pa izgubljamo prožnost svojih ustvarjalnih odzivov). Praktik si lahko v tem 
procesu pomaga tako, da si ustvari preprost(e) način(e) redne refleksije svojega 
delovanja in doživljanja, s katerim(i) spremlja različne ravni svojega poklicnega 
(posredno pa, vsaj delno, tudi vsakdanjega) življenja. 
Moja strokovna (avto)refleksija je bila sprva zelo preprost proces, ki bi ga danes 
uvrstili v t. i. ustvarjalno refleksijo/supervizijo (Chesner, Zografou 2014; Knoll 
2016): umetniške, ustvarjalno-pedagoške in ustvarjalno-terapevtske procese, v 
katerih sem aktivno sodelovala, sem reflektirala v posebnih dnevnikih, v katere 
sem beležila (pisala, risala in kolažirala) vse, kar se je zdelo pomembno in 
(ne)posredno povezano s procesom/situacijo, ki je bila predmet takšnega 
motrenja. Ta praksa je v dveh desetletjih postala precej bolj kompleksna (danes 
moja refleksija poteka tudi na telesni/gibalni ravni ali v glasu/zvoku), 
predvsem pa specifična za vsako izmed delovnih okolij. Na podlagi osebnih 
izkušenj menim, da so (v idealnem primeru skupaj s profesionalno supervizijo, 
individualno ali v mali skupini) avtorefleksivni postopki, ki jih razvijemo in 
kontinuirano izpopolnjujemo sami, dragoceno sredstvo za osvetljevanje tako 
rekoč vseh vidikov naših delovnih situacij. 
Praksa refleksije vpliva tudi na celotno delovno konstelacijo: na kvaliteto naše 
prisotnosti, na način dela in interpersonalno dinamiko. Vrsto let je bila 
(avto)refleksija s pomočjo umetnostnih izraznih sredstev le moja osebna 
praksa, v zadnjem desetletju pa sem prav iz nje razvila nekaj načinov 
umetnostno-pedagoškega in umetnostno-terapevtskega dela, ki so bili 
preizkušeni v edukacijskih in kliničnih okoljih (kratko predstavljeni v Schuller 
2008, 2014), praviloma pa tudi evalvirani s strani udeležencev: odzivi kažejo, da 
je ustvarjalna (avto)refleksija kot osebna praksa (ne glede na primarni namen 
tega početja, npr. umetniško-raziskovalni, terapevtski ali pedagoški) dostopno 
in za širok krog posameznikov zanimivo sredstvo samoraziskovanja. 
V nadaljevanju predstavim dve med seboj povezani delovni shemi, ki 
prikazujeta, kako sem si za potrebe profesionalne (avto)refleksije opredelila 
različne vrste ustvarjalnih procesov. Zasnovani sta bili z namenom, da bi mi 
omogočili boljši vpogled v posamezna delovna okolja; s preprostimi 
razlikovalnimi kriteriji začrtali ključne razlike med njimi in podali izhodišča za 
oblikovanje (za vsako vrsto ustvarjalnega procesa kar najbolj ustreznih) 
delovnih intervencij. Njuno potencialno splošno vrednost vidim v tem, da 
gledališke pedagoge in druge praktike s sorodnih področij morda spodbudita h 
kreaciji lastnih orodij za refleksijo ustvarjalnih procesov. 

Shema 1. Razvrstitev ustvarjalnih procesov glede na njihovo primarno 
funkcijo/osnovni namen in kontekst

1. estetska, ustvarjalni proces kot umetniška praksa, npr. uprizoritvene in druge 
umetnosti;

2. edukacijska, ustvarjalni proces kot pedagoška/izobraževalna dejavnost, npr. 
gledališka in druge smeri umetnostne pedagogike v različnih učnih okoljih;



3. terapevtska, ustvarjalni proces kot umetnostno-terapevtski proces, npr. 
dramska terapija in drugi umetnostno-terapevtski pristopi; individualna ali 
skupinska oblika umetnostne terapije;

4. raziskovalna, ustvarjalni proces kot umetniška raziskava, ki preko uprizoritve 
akcije in/ali druge oblike umetniške prakse obravnava (izkuša, udejanja in 
reflektira) nek fenomen; npr. v okviru študijskega/raziskovalnega projekta;

5. ustvarjalna supervizija, delovni kontekst je v tem primeru proces 
profesionalne supervizije, v katerem refleksija poteka tudi preko risanja, 
fotografije, pisanja, gibanja/uprizoritvene akcije, zvoka/glasbe idr.  

Predstavljenim vrstam ustvarjalnih procesov je skupno delo z umetnostnimi 

izraznimi sredstvi, razlikujejo pa se po svoji primarni usmerjenosti/funkciji; 

od praktikov (v nekaterih primerih tudi od udeležencev) zahtevajo specifična 

strokovna znanja in druge kompetence. Vsaka izmed teh petih kategorij je 

praviloma vezana na en sam delovni kontekst; ima jasno izraženo osnovno 

noto, v kateri se lahko pojavljajo tudi kvalitete sorodnih vrst ustvarjalnih 

procesov. Tako se npr. v ustvarjalno-terapevtskem procesu, čigar primarna 

funkcija je kar najbolj varno (samo)raziskovanje preko enega ali več umetnostnih 

izraznih sredstev, lahko ustvarijo dela velike estetske vrednosti ali pojavijo 

pomembni uvidi v možnosti izkustvenega učenja; vendar to ni primarni fokus niti 

cilj umetnostno-terapevtskega dela. Isto velja za primarne/sekundarne funkcije 

vseh drugih navedenih vrst ustvarjalnih procesov. 
Zelo redka so strokovna okolja, v katerih bi se hkrati odvijali in reflektirali vsi 
omenjeni ustvarjalni procesi: to je mogoče npr. v okviru tistih umetnostno-
terapevtskih/pedagoških študijskih programov, kjer so posebnosti 
posameznih vrst ustvarjalnih procesov pozorno predstavljene; osebne 
izkušnje slednjih pa vsebinsko, prostorsko in časovno jasno razločene ter 
analizirane. Zagotovo pa tovrstne osebne izkušnje bodočim praktikom 
pomagajo pri prepoznavanju dimenzij ustvarjalnih procesov, pri umeščanju 
svojega dela v ustrezen strokovni/delovni kontekst kakor tudi pri 
razumevanju pomena strokovne refleksije.  
Shema 1 mi je pomagala določiti osnovne karakteristike različnih vrst 
ustvarjalnih procesov, s katerimi se srečujem. V procesu refleksije bom 
posamezna področja morda tudi narisala, s pomočjo različnih rekvizitov 
postavila v prostoru, utelesila v gibanju, izkusila v zvoku: možnosti za 
ustvarjalno pridobivanje dodatnih uvidov v njihove lastnosti (pa tudi v njih 
prisotne situacije in odnose) je neomejeno. Naslednja raven (Shema 2) je 
namenjena poglobljenemu raziskovanju vsega, kar je v nekem trenutku 
aktualno v tistem ustvarjalnem procesu/kontekstu, ki ga želim reflektirati. 
Shema 2. Primeri značilnih vprašanj/izhodišč, ki si jih v poljubnih 
kombinacijah lahko zastavim ob vsakem izmed predstavljenih 
tipov/kontekstov ustvarjalnega procesa. Služijo mi kot osnova, za 
katero vem, da je tam in h kateri se lahko, četudi izberem 
nestrukturirano obliko ustvarjalne refleksije, zmeraj povrnem.  Pri 
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tem skušam biti kar najbolj konkretna in izhajati izključno iz zaznane 
dejanskosti situacije, ki jo reflektiram: 

1. Poskušam videti čimveč značilnosti tega delovnega okolja. Kakšne načine 
dela mi omogoča ta kontekst? 

2. Kakšna naj bi bila in kakšna se v poteku dela kaže primarna funkcija tega 
ustvarjalnega procesa? 

3. Katere so potencialne in v poteku prakse morda tudi že izražene sekundarne 
funkcije ustvarjalnega procesa? 

4. Koliko pozornosti bom posvetila sekundarnim vidikom tega ustvarjalnega 
procesa: zakaj, kako, kdaj? 

5. Refleksija mojih kompetenc (pred, med in po zaključku nekega ustvarjalnega 
procesa). Kaj lahko nadgradim, kaj novega izkušam, se učim v tem procesu? 

6. Spodbujanje različnih ravni in oblik refleksije udeležencev procesa (na 
načine, ki so primerni za določeno obliko ustvarjalnega procesa): med potekom 
in tudi po zaključku sodelovanja.  
 
7. Kritična analiza uporabljenih postopkov refleksije procesa.  

Teh sedem premis bi lahko bilo tudi drugačnih. To je tudi njihov namen: vzbuditi 
radovednost in željo po samostojnem raziskovanju. Z leti kontinuirane prakse v 
katerikoli izbrani disciplini se, tako kot veščinska znanja, tudi (avto)refleksivni 
procesi na svojstven način utelesijo v praktiku. Kadar smo kot učenci v 
prisotnosti učiteljev, ki utelešajo in udejanjajo mojstrstvo v umetnosti učenja na 
svojem področju, pogosto zgolj slutimo razsežnosti vpliva teh izkušenj na naš 
osebnostni in strokovni razvoj; njihov dejanski pomen in obseg se pokažeta šele 
s časovno oddaljenostjo. Integracija pridobljenih znanj lahko poteka še vrsto let 
ali celo desetletij: preko življenjskih in profesionalnih (pre)izkušenj kakor tudi z 
razvojem posameznikove sposobnosti za njihovo refleksijo. Iz teh procesov se 
poraja strokovna avtonomija, vsaj delno v neizogibnem prepletu z osebnostnim 
zorenjem nekdanjega učenca. 
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Metka Kovačič Prah

LUTKA POUČUJE V VRTCU

POVZETEK

V prispevku želimo predstaviti vlogo lutke v predšolskem obdobju s pomočjo praktičnih 

primerov. Ugotavljamo, da je predšolske otroke mogoče učiti z uporabo dramske 

dejavnosti. Pri tem poudarjamo lutko kot predmet, s katerim otrok lahko sporoča lastna 

doživljanja in odnos do sveta. Lutka v naši igralnici je namreč pogosto navaden, oživljen 

predmet, ki postane sredstvo simbolne komunikacije. Pomembnejši kot igra naučenega 

besedila se zdi proces razvijanja lastnih zgodb ob lutki. Slednje otroku omogoča pristne 

čustvene in socialne odzive. Z lutko otroka vzpodbujamo in vabimo h komunikaciji. Ob 

dobri samopodobi in okrepljeni samozavesti, ki izhaja iz sproščene interakcije z lutko, 

otroci kasneje postanejo pravi igralci, ki samodejno želijo načrtovati in pripraviti 

predstavo za gledalce. Obenem skozi njihovo igro lažje razumemo doživljanja in odnos 

do sveta. 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, lutka, učenje, lastno doživljanje, odnos do sveta

Karolina Rebernik

SPOZNAVANJE NETOPIRJEV S POMOČJO LUTKE IN IGRE

POVZETEK

Netopirje najpogosteje ogroža človek s poseganjem v njihov življenjski prostor. Zaradi 

nepoznavanja in zmot o življenju netopirjev imajo ljudje pogosto negativen odnos do 

teh živali. Zavest o varstvu narave je potrebno graditi že pri otrocih, zato smo na 

Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave pripravili aktivnosti, preko katerih 

otroci spoznavajo netopirje. Mračko je ročna lutka in glavni junak zgodbe 

Dogodivščina netopirja Mračka. S pomočjo zgodbe, lutke, igre, aktivnega pogovora in 

likovnega ustvarjanja predšolskim otrokom in otrokom prve triade osnovne šole 

približamo netopirje in njihov način življenja. Otroci spoznajo, zakaj so netopirji 

ogroženi in koristni. Aktivnosti smo načrtovali s tehnikami, ki oblikujejo pozitiven 

odnos do živali na kognitivni, čustveni in vedenjski ravni. 

KLJUČNE BESEDE: netopirji, predšolski otroci, zgodba, lutka, igra



Darka Kocijančič

KAKO ŽIVA JE LUTKA V VRTCU

POVZETEK

V teoretičnem delu naloge predstavljamo pomen lutke za otroke, njeno pomembno 
vlogo pri igri otroka, kako si otrok s pomočjo lutke lahko izboljša pozitivno 
samopodobo in kako mu lutka pomaga pri razvoju govora. Lutko predstavimo kot 
pomembno sredstvo, ki zna in zmore vse s posebno močjo in vključenostjo na vseh 
področjih kurikuluma. Vzgojitelj mora vključiti le domišljijo. V empiričnem delu smo s 
pomočjo raziskave želeli ugotoviti, ali je v našem vrtcu dovolj živa. Ali lutko strokovni 
delavci uporabljamo pri svojem delu, kdaj jo uporabljamo, ali so v delo z lutko in 
načrtovanje vključeni tudi otroci, kdo izdela lutke? Morda imamo v skupini lutko, 
ljubljenca skupine, ali imamo v igralnicah kotičke z lutkami in kako je z 
izobraževanjem na področju umetnosti z lutko. Izhajamo iz odgovorov delovnih 
kolegov, ki menijo, da bi lutka morala biti še bolj prisotna pri našem delu, saj bi 
vplivala na njegovo kakovost in ga bistveno nadgradila. V zaključku naloge navajam 
dobljene rezultate.

KLJUČNE BESEDE: živa lutka, pomen lutke, raziskava, otrok in lutka

Darinka Mušič

LUTKA KOT MOTIVACIJSKO SREDSTVO PRI RAZVOJU GOVORA

POVZETEK

V prispevku želim predstaviti primer vloge lutke v predšolskem obdobju, in sicer 
lutko kot motivacijsko in terapevtsko sredstvo pri razvoju govora. Govorne težave 
večjega števila otrok v skupini so me spodbudile k dodatnemu raziskovanju na 
področju razvoja govora. Pomembno je, da k problemu pristopimo dovolj zgodaj, še v 
okviru najoptimalnejšega časovnega obdobja v razvoju možganov. Pomemben je 
celosten pristop s primernimi metodami, oblikami in didaktičnimi sredstvi, jasno 
začrtanimi cilji. Lutka je bila in je naša motivacija vse šolsko leto, je tretja oseba, ki živi 
z nami. Na poti usvajanja pravilnega govora in izreke je odigrala ključno vlogo pri 
otrokovih pozitivnih doživetjih in uspehih. Nove glasove in besede je z njeno pomočjo 
lažje spoznaval, jih utrjeval in uporabljal v svojem govoru. 

KLJUČNE BESEDE: otrok, lutka, govor, motivacijsko sredstvo, primer dobre prakse

57



Sabina Žličar 
LUTKA, TRETJI VZGOJITELJ V VRTCU

POVZETEK 

Za izgradnjo vrtčevske skupnosti smo vzgojitelji zelo pomembni, saj smo tisti, ki v 
skupini skupaj z otroki ustvarjamo pozitivne medsebojne odnose, iskrenost, 
sprejemanje, empatijo. Ko v vzgojno izobraževalni proces implementiramo lutko, se 
otroci zaradi njenega čarobnega vpliva drugače odzivajo. Lutka v procesu vzgoje in 
izobraževanja nastopa kot voditeljica, pobudnica in povezovalka. Otrokom omogoča, 
da odkrivajo svoje okolje v resničnih človeških odnosih preko skupnega delovanja. 
Lutka pripomore k boljšemu čustvenemu, socialnemu in intelektualnemu razvoju, 
hkrati pa jih vzgaja za razumevanje in spremljanje gledališke umetnosti.

KLJUČNE BESEDE: moč lutke, vrtec, otrok, vzgojitelj

Maja Avbar 

LUTKE IN LUTKOVNE IGRICE V KOMBINIRANI SKUPINI ODDELKA

POVZETEK

V prispevku so predstavljene možnosti uporabi lutk in lutkovnih igric v kombinirani 
skupini vrtca s poudarkom na medpodročni povezavi in aktivnosti otrok. 
Predstavljeni so primeri dejavnosti iz prakse. 

KLJUČNE BESEDE: lutke, kombiniran oddelek, medpodročno povezovanje, primeri prakse

Karmen Zaletel Potočnik

LUTKA V ODDELKU PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA

POVZETEK

Pri svojem delu z otroki sem lutko večinoma uporabljala kot sredstvo za uprizoritev 
predstav. Ker sem uporabo lutke želela prenesti na višji nivo, sem njeno moč 
preizkusila pri uvajanju otrok v vrtec. Lutka ima čudežno moč, ki pritegne pozornost, 
motivira, vpliva na razvoj kreativnosti, domišljije, samopodobe in samozavesti, 
socialnih veščin, empatije in izražanja čustev, verbalne in neverbalne komunikacije in 
razločevanje med fantazijo in realnostjo. Otrok v lutki vidi avtoriteto, ki je večja od 
vzgojitelja, zato ji bolj zaupa in verjame vanjo.

KLJUČNE BESEDE: lutka, otrok, vzgojitelj, prvo starostno obdobje, uvajalno obdobje



Irena Stergar

GREMO SE GLEDALIŠČE MED POUKOM

POVZETEK

Otroci imajo smisel za gledališko igro, zato je ni težko uvajati in prepletati med 
poukom ter jo vključevati v učne predmete. Najhitreje motiviraš otroke s klasičnim 
didaktičnim pristopom, z uporabo lutke ali z zaigranim prizorom. Če želimo, da otroci 
lažje dojemajo vsebino in da prej ter kvalitetnejše dosegajo cilje, uporabimo 
pantomimo, gib, ples, igro vlog, lutkovno in gledališko igro. Igralec – otrok se lahko 
skozi igro razvija, se socializira, se uči, goji pozitivne odnose. Skozi opazovanje otrok, 
kako doživljajo proces nastajanja igre, kako se odzivajo in kaj vse pridobijo, 
spoznavam, da je umeščenje gledališke pedagogike v pouk odlična izbira. 

Ob gledališču lahko doživljamo lepoto umetnosti, ob njej drug ob drugem rastemo in 
se razvijamo, ker dobivamo duhovno hrano, ki je nujna za obstoj kulture. 

KLJUČNE BESEDE: igra, gledališka metoda, doživljanje, lutka, otrok

Polona Štrukelj

VLOGA LUTKE PRI DNEVNI RUTINI IN DRUGIH 

DEJAVNOSTIH V VRTCU

POVZETEK

V prispevku želim predstaviti, kako lahko z lutko v vrtcu ustvarjamo spodbudno učno 
okolje. Uporaba lutke v vzgojno-izobraževalnem procesu je enkratno sredstvo za 
spodbujanje učenja in nadgrajevanja znanja otrok na vseh področjih kurikuluma, pa 
tudi pri navajanju otrok na dnevno rutino in igro z vrstniki. Lutka, ki je prisotna pri 
dnevni rutini in drugih dejavnostih, lahko spodbudi otroke k hitrejšemu razvoju 
samostojnosti pri vsakodnevnih opravilih, samostojnemu reševanju težav in razvoju 
na vseh področjih.

KLJUČNE BESEDE: lutka, spodbudno okolje, dnevna rutina, dejavnosti                       
v vrtcu, samostojnost
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Mojca Planinc

GLEDALIŠČE JE LAHKO NAŠE IGRIŠČE, LABORATORIJ, KUHINJA …

POVZETEK

Pomembno se je zavedati, da se gledališče kot umetnost in gledališče kot medij 
poučevanja popolnoma razlikujeta. V praksi ne zasledimo veliko konkretnih 
primerov gledališča kot medija poučevanja v šoli. Gledališče daje otrokom možnost 
raziskovanja, soočanja s težavami, odkrivanja drugačnih rešitev problemov. Proces 
poteka v spodbudnem, sprejemajočem okolju in učenci se tako učijo kritičnega 
mišljenja. Po uvajanju gledaliških dejavnosti opažamo pozitivne odzive otrok, 
trajnejša, praktično pridobljena znanja, hitrejše memoriranje, ustvarjalno reševanje 
problemov, izboljšanje orientacije in koordinacije, samozavestnejše govorno 
nastopanje, izboljšanje in ozaveščanje lastne komunikacije, izboljšanje odnosov med 
učenci … Učenje preko gledališča ni le izkustveno, je hkrati tudi celostno. 

KLJUČNE BESEDE: gledališče, gledališka pedagogika, celostno poučevanje, 
izkustveno poučevanje

Nataša Špolad Manfreda

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA IZZIV SODOBNE VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA

POVZETEK

Prispevek govori o gledališki dejavnosti kot metodi poučevanja in učenja pri vseh 
osnovnošolskih predmetih, o prednostih, ki jih ta metoda prinaša na področju vzgoje 
in izobraževanja ter o ovirah za vključevanje gledališke dejavnosti v pouk. Podani so 
predlogi za odpravo teh ovir in izpostavljene nekatere raziskave s področja gledališke 
pedagogike in smernice za vključitev gledališke dejavnosti v šolski kurikulum. 

KLJUČNE BESEDE: gledališka pedagogika, osnovna šola, gledališka dejavnost, metode 
poučevanja, pouk



Anica Maček Intihar

UČILNICA NAJ BO ODER

POVZETEK

Številne gledališke dejavnosti so naravni del življenja otrok še pred vstopom v šolo. 

Preko igranja različnih vlog otroci spoznavajo svet in se začnejo zavedati lastne 

identitete. So neskončno radovedni in neprestano raziskujejo, se gibajo, govorijo, 

zastavljajo vprašanja in pričakujejo odgovore. Ko začnejo hoditi v šolo, naj bi sedeli pri 

miru in poslušali. Učilnica naj bo oder za gledališče, ki podpira otrokove naravne 

danosti, spodbuja k gibanju, govorjenju in odzivanju na razne dražljaje. Otroci se 

znajdejo v različnih okoliščinah in pridobivajo nova znanja, razvijajo pa tudi 

domišljijo, ustvarjalnost, empatijo, samozavest in sodelovanje. V okviru gledaliških 

dejavnosti imajo priložnost, da se ukvarjajo s pomembnimi vprašanji, da izražajo 

svoja čustva in razvijajo kritično razmišljanje ter oblikujejo lastno mnenje. Učijo se 

odgovornega ravnanja in sprejemanja odločitev. Gledališče je odlično orodje za 

uporabo na različnih predmetnih področjih. Omogoča medpredmetno in 

vseživljenjsko učenje.

KLJUČNE BESEDE: gledališče, medpredmetno učenje, oder, vloge, vseživljenjsko 
učenje 

Aleksandra Kosmač Subotić

UPORABA GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE V NIŽJIH 

RAZREDIH OSNOVNE ŠOLE

POVZETEK 

Učenje z gibanjem učence motivira, poveča njihovo pomnjenje, koncentracijo in 

kreativnost. V učnih načrtih nekaterih predmetov v nižjih razredih osnovne šole 

najdemo nekaj elementov gledališke pedagogike. Ker je za uspešno poučevanje zelo 

pomembno medpredmetno povezovanje, sem skušala vpeljati elemente gledališke 

pedagogike v vse predmete. Po preteklih izkušnjah lahko rečem, da so učenci veliko 

bolj motivirani, ustvarjalni in skoncentrirani pri pouku. Večina učencev dosega višje 

standarde znanja.

KLJUČNE BESEDE: gledališka pedagogika, učni predmeti, medpredmetno 
povezovanje, učenje z gibanjem, osnovna šola

63



Andreja Pavle Jurman

IGRA IN KREPITEV KOMPETENCE JAVNEGA NASTOPANJA KOT 
KLJUČNE KOMPETENCE

POVZETEK

Prispevek izhaja iz dokumenta Evropske unije, ki je določil cilje izobraževanja za 21. 
stoletje in med njimi ključne kompetence. Ena od njih je sporazumevanje v maternem 
jeziku in v tem okviru je javno nastopanje ena tistih veščin, ki jo pouk slovenščine 
premalo sistematično razvija, saj so govorni nastopi večine dijakov na gimnaziji še 
vedno slabi. Igra je lahko ena od najbolj učinkovitih učnih metod, ki omogoča razvoj 
dijakov na tem področju. Z različnimi primeri igre lahko postopoma ustvarimo nujno 
potrebno varno učno okolje, nato pa z uporabo te metode v vseh fazah učnih ure le 
nadaljujemo in tako celo nadomestimo klasične govorne nastope, ki jih dijaki 
doživljajo kot izjemno stresne.

KLJUČNE BESEDE: ključne kompetence, javno nastopanje, govorni nastop, igra kot 
učna metoda, varno učno okolje

Andreja Pavle Jurman

POUČEVANJE JE PRIPOVEDOVANJE ZGODB

POVZETEK

Prispevek izhaja iz zavedanja, da smo učitelji vseh predmetov in na vseh stopnjah 
izobraževanja v svojem bistvu pripovedovalci zgodb in kot taki bolj ali manj uspešni, 
če merimo trajnost usvojenega znanja pri dijakih in njihovo motivacijo za delo. Preko 
nekaj primerov dobre prakse, ki izhajajo iz gledališke igre, skuša prispevek pokazati, 
kako doseči, da bo pouk bolj zanimiv in učinkovitejši. Vključena je improvizacija, 
pantomima in klasična igra vlog, metode pa so uporabne tudi pri razlagi učne snovi, 
preverjanju in utrjevanju znanja ter tudi na ravneh višje taksonomske stopnje, kot je 
reševanje problemov oz. vaja v argumentaciji.

KLJUČNE BESEDE: pripovedovanje zgodb, igra kot učna metoda, trajnejše znanje, motivacija



Simona Kolarič Wolf

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA ZA BOLJŠE RAZUMEVANJE UČNE SNOVI

POVZETEK

Da lahko učitelj uporablja gledališke tehnike pri pouku, mora imeti osnovna znanja o 
gledaliških izraznih sredstvih ter o družbeni, kulturni in razvojni vlogi gledališča. 
Metode dramske pedagogike pri doseganju kurikularnih ciljev z različnimi, 
preprostimi lutkovnimi tehnikami in drugimi gledališkimi izraznimi sredstvi, 
omogočajo otroku, da se uči celostno (Korošec, 2007). Gledališka dejavnost je 
največkrat zastopana pri obravnavi različnih književnih del, najpogosteje dramskih, 
hkrati pa je primerna za medpredmetno povezovanje med poukom. V prispevku 
predstavljam dva primera uporabe gledališke dejavnosti v prvem razredu, pri 
matematiki pri obravnavi pojmov več, manj in je enako ter pri slovenščini pri 
obravnavi pravljice.

KLJUČNE BESEDE: gledališka dejavnost, medpredmetno povezovanje, celostno učenje

Nika Kolenc

ODPRIMO VRATA GLEDALIŠKI PEDAGOGIKI

POVZETEK 

Spoznavanje novih učnih vsebin je lahko s starimi učnimi metodami neučinkovito. 

Bolje se učimo, če smo sproščeni, motivirani in smo v gibanju. Vse to omogočajo 

gledališke tehnike. V vrtcu so stalnica za osvajanje novih znanj, in sicer tako s 

področja naravoslovja kot družboslovja. V učno okolje osnovne šole pa se uvajajo 

postopoma, kjer so zelo učinkovite za boljše razumevanje učne snovi in usvajanje 

trajnega znanja. 

KLJUČNE BESEDE: razumevanje učne snovi, gledališka pedagogika, vrtec/šola
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Mateja Lunar Jemec

NAJ SLIKA OŽIVI

POVZETEK

Umetnost je del našega vsakdana, z njo se srečujemo na različne načine in ob 

različnih priložnostih. Kot učiteljica umetnosti sem mnogokrat izzvana, da predmet 

umetnost dijakom v štiriletnih programih srednjega strokovnega izobraževanja in 

programih poklicno-tehniškega izobraževanja predstavim kot potrebnega za 

njihovo kulturno razgledanost. Eksperimentalno sem izvedla delavnico z uporabo 

metod gledališke pedagogike. Na delavnici so se dijaki srečali s slikarjem, 

portretistom, Jožefom Tomincem (1790-1866). Portret je lahko hvaležno izhodišče 

in priložnost, da otroci govorijo o sebi in o tem, kako vidijo svet. Aktivnosti so 

vključevale različne kompetence. Izkušnja je bila pozitivna za vse. Tominčeva dela so 

na novo oživela.

KLJUČNE BESEDE: umetnost, dijaki, slika, besedilo, izražanje

Jana Kovač

Z IMPROVIZACIJSKO TEHNIKO DO FILMSKEGA SCENARIJA

POVZETEK

V prispevku je prikazan proces nastajanja filmskega scenarija in nastajanja kratkega 

filma z učenci izbirnega predmeta gledališki klub. Učenci, ki se prijavijo k temu 

predmetu, so brez izkušenj, pogosto nemotivirani in nevajeni aktivnih oblik učenja. 

Pri delu uporabljam načela kreativne drame, kjer učence z uporabo improvizacijske 

tehnike vodim skozi proces in jih spodbujam k uporabi domišljije in igre vlog. Pri tem 

so mi v pomoč Improvizacijske vaje avtorice Viole Spolin. Na začetku so to predvsem 

skupinske vaje – družabne igre, zato da se učenci navadijo dela v skupini. Sledijo vaje, 

pri katerih je podlaga za improvizacijo aktualizacija kratke zgodbe, ki jo želimo 

predelati v scenarij. Učenci posamezne dogajalne enote zgodbe večkrat zaigrajo z 

improvizacijsko tehniko na odru. Tu uporabljamo vaje KJE, KDO, KAJ iste avtorice, 

poudarek je tudi na sociodramski igri, kjer gre za interakcijo z ostalimi osebami. Na 

koncu vsake vaje sledi ocenjevanje učitelja in skupine, ki ima vlogo publike. Tako 

dobimo snov za pisanje prizorov, olajšano je tudi snemanje na terenu, kajti učenci 

poznajo dialoge, saj so jih sami ustvarili. Tak način dela ima veliko pozitivnih učinkov 

na učence: postanejo bolj samozavestni, vztrajni, izboljšajo komunikacijo, izboljša se 

vzdušje v skupini, predvsem pa so ponosni na končni izdelek – film, ki bo tudi na 

ogled vrstnikom.



Nejc Grošelj

FILMSKO UDEJSTVOVANJE DIJAKOV SKOZI POGLED                        
GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE

POVZETEK

Gledališka pedagogika skozi filmsko ustvarjanje učiteljem omogoča veliko možnosti 

medpredmetnega povezovanja. Prav tako je dijakom tak način pouka veliko bolj 

zanimiv in ustvarjalen kot klasičen pouk. Skozi snemanje filma dijaki razvijajo 

veščine nastopanja, timskega dela in kreativnosti, pri tem pa je njihova notranja 

motivacija za izdelavo odličnega posnetka veliko večja kot pri drugi metodi dela. V 

prispevku bom predstavil dve zanimivi medpredmetni povezavi. V 1. letniku 

gimnazije dijaki izdelajo prve animacije zaustavljanja gibov preko medpredmetnega 

sodelovanja med likovno vzgojo in informatiko. V 2. letniku pa preko 

medpredmetnega sodelovanja med slovenščino in informatiko po literarni predlogi 

posnamejo kratek film. Cilj slednje povezave je najboljše izdelke prijaviti na natečaj 

Slovenščina ima dolg jezik. Dijaki lahko na bolj zanimiv način predstavijo tematiko 

domačega branja sošolcem. 

KLJUČNE BESEDE: film, medpredmetno sodelovanje, animacija zaustavljanja gibov,  

gledališka pedagogika, natečaj

Zvonka Španger

PREDSTAVITEV EVROPSKIH DRŽAV PREKO DRAMSKEGA BESEDILA

POVZETEK

Prispevek prikazuje, kako je gledališče lahko učinkovito sredstvo za izobraževanje in 

kako gledališka pedagogika omogoča medpredmetno sodelovanje. Predstavljen je 

pomen aktivnega vključevanja učencev in mentorjev pri gledaliških predstavah. 
Prikazani so praktični primeri prireditev v okviru projekta Evropska vas, s katerimi 

smo preko dramskega besedila, v katerega smo vpletli posamezne točke, predstavili 

Španijo, Italijo in Slovenijo. Naše prireditve so bile oblikovane tako, da so bile 

obenem poučne in hkrati blizu mladim. Pri tem je bilo sodelovanje učencev in 

številnih mentorjev bistvenega pomena. 

KLJUČNE BESEDE: gledališka pedagogika, medpredmetno povezovanje, sodelovanje 

učencev,  sodelovanje učiteljev,  projekt Evropska vas
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Valerija Režonja

KO JABOLKO POSTANE X

POVZETEK

Prispevek v uvodu povzema članek iz gledališkega lista, v katerem avtor razmišlja o 

matematiki in se sprašuje, zakaj ni več matematike v gledaliških predstavah. V 

nadaljevanju avtor prispevka razpravlja o vsebini članka, navede teoretično osnovo, 

razmišlja, zakaj in kako začeti z gledališko pedagogiko pri matematiki in predstavi 

primer Ko jabolko postane x. Na koncu avtor prispevka opiše še lastne ugotovitve, 

odziv dijakov, pozitivne izkušnje in pomembnost pridobljenih veščin pri takem 

načinu dela. 

KLJUČNE BESEDE: matematika, predstava, dijak, vloga, jabolko 

Marjeta Kolbl

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA PRI POUKU NARAVOSLOVJA 

KLJUČNE BESEDE: naravoslovje, igra, gledališče, ustvarjalnost, motivacija

POVZETEK

Na OŠ Brinje v Grosuplju poučujem biologijo, naravoslovje in gospodinjstvo učence 

OŠ in učence, ki se šolajo na šoli z nižjim izobrazbenim standardom. Vodim tudi 

lutkovni krožek in interesno dejavnost EKO bralna značka, pri kateri za večjo 

motiviranost uporabljam lutko. V prispevku predstavljam nekaj aktivnosti, ki lahko 

vsakemu učitelju ne glede na izobrazbo in predmet, ki ga poučuje, pripomorejo k 

popestritvi pouka.



Mihaela Kovačič

MATEMATIKA IN GLEDALIŠČE

POVZETEK

Avtorica predstavlja primer dobre prakse, ko vključuje elemente umetnostne in 
kulturne vzgoje v obravnavo učne snovi pri predmetu matematika. Namen uporabe 
različnih metod poučevanja je, kako motivirati dijake in jih spodbuditi k razmišljanju. 
S pripovedništvom, nastopanjem pred sošolci in s postavljanjem vprašanj pripomore 
h krepitvi pozitivne samopodobe, medsebojnemu sodelovanju in spoštovanju ter 
ustvarjalnemu razmišljanju. Dijaki imajo možnost razvijati spretnost govora, ki je 
sredstvo sporazumevanja in sporočanja. Hkrati z razlago in nastopanjem, 
računanjem in uporabo pametnih telefonov pri reševanju učne situacije Pitagorovega 
izreka razvijajo medsebojno sodelovanje. Umetnost učenja je danes znanje, kako 
preplesti osebne želje in pričakovanja dijakov z zahtevami družbe. Učitelj je mentor in 
vzgojitelj mladih, ki si oblikujejo vrednote za samostojno življenje in sodelovanje z 
drugimi. S pomočjo medpredmetnega povezovanja in z vključevanjem gledališke 
pedagogike v proces poučevanja prispevamo k lažjemu razumevanju učnih vsebin, 
razvijanju medsebojnega sodelovanja in krepitvi medsebojnih odnosov.

KLJUČNE BESEDE: metode poučevanja, ustvarjalno mišljenje, medpredmetno 
povezovanje, medsebojni odnosi, vrednote

Romana KOLAR

KOMUNIKACIJA? NI PROBLEMA!

POVZETEK

V prispevku je predstavljen način poučevanja izdelave spletnih strani v programu 
računalniški tehnik, in sicer s pomočjo elementov gledališke pedagogike. Dijaki pri 
praktičnem delu predmeta Razvoj spletnih aplikacij izdelajo aplikacijo po lastni želji. 
Tokrat so morali izdelati spletno aplikacijo po želji naročnika, ki sem jo kot učiteljica 
kasneje ocenila. V ta namen sem v imenu naročnika poslala povpraševanje za izdelavo 
spletne aplikacije, dijaki pa so se morali postaviti v vlogo izvajalca del. Skozi postopek 
izdelave spletne strani so morali od naročnika pridobiti vse potrebne informacije, v ta 
namen sklicati sestanke oziroma komunicirati preko elektronske pošte. Za dijake, kot 
bodoče oblikovalce spletnih aplikacij, je zelo pomembna komunikacija s strankami, 
pri čemer nam igra vlog v vzgojno-izobraževalnem procesu lahko zelo pomaga. 

KLJUČNE BESEDE: gledališka pedagogika, spletna aplikacija, igra vlog, 
računalništvo, komunikacija
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Sandra Jenko

GLEDA(L)IŠČE – KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA KOT 
PRILOŽNOST ZA KREATIVNO PARTNERSTVO

POVZETEK

V okviru projekta gleda(l)išče želi Slovenski gledališki inštitut spodbuditi razvoj 
kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje na gledališkem področju, ki temelji na 
kreativnem partnerstvu strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ) 
s profesionalnimi ustvarjalci in gledališkimi ustanovami. Z metodami gledališke 
pedagogike in drugimi ustvarjalnimi pristopi nastajajo v sodelovanju inovativni 
projekti za povečanje znanja o gledališču, uprizoritveni praksi, dramatiki in dediščini 
gledališča. Novo uvedeni kulturno-vzgojni programi in spletna platforma Zlata 
paličica omogočajo sistematično in kontinuirano spoznavanje kakovostne gledališke 
produkcije za otroke in mladino ter spodbujajo obisk priporočenih gledaliških 
predstav. Hkrati poskrbijo kreativna partnerstva in usposabljanja za strokovne 
delavce v VIZ in kulturi za izmenjavo znanj, pridobivanje novih kompetenc in 
obojestransko strokovno izpopolnjevanje. 

KLJUČNE BESEDE: kulturno-umetnostna vzgoja, kreativno partnerstvo, gledališka 
pismenost, dramatika, dediščina gledališča

Nika Damjanovič

MUZEJ  V MALEM 

POVZETEK

Muzej v malem je kulturno-vzgojni participativni projekt Muzeja in galerij mesta 
Ljubljane (MGML), ki v muzej vsako leto povabi učence ene izmed ljubljanskih 
osnovnih šol. Cilj projekta je, da udeleženci pridobijo nova znanja, prepoznajo 
vrednost naše kulturne dediščine ter stkejo dolgotrajne vezi z muzejem kot 
inštitucijo. Otroci skozi srečanja spoznavajo muzejske poklice ter delovanje in 
poslanstvo muzeja tako v teoriji kot v praksi. Rezultat teh srečanj je razstava, ki jo 
učenci s pomočjo mentorjev zasnujejo, postavijo, predstavijo novinarjem in javnosti 
ter po njej tudi sami vodijo. Ker otroška vodstva nagovarjajo predvsem najmlajšo 
publiko, so kostumirana in naravnana gledališko. Prispevek opisuje lanskoletni 
Muzej v malem, katerega iztočnica je bila prenovljena Plečnikova hiša, življenje in 
delo arhitekta Jožeta Plečnika pa osrednja tema raziskovanja in ustvarjanja 
udeležencev projekta.

KLJUČNE BESEDE: soustvarjanje, muzej, participacija, muzejska pedagogika, Plečnik



Nataša Schell Bratina

POSNEMIMO FILM!

POVZETEK

V sklopu projekta Inovativna pedagogika so se učenci naše šole odločili posneti film 
po literarni predlogi Sue Townsend Skrivni dnevnik Jadrana Krta. V procesu 
načrtovanja ter izvedbe snemanja so učenci pridobili številna znanja in kompetence 
21. stoletja, okrepili svojo motivacijo za pridobivanje literarnega znanja ter zmagali na 
literarno-filmskem tekmovanju. 

KLJUČNE BESEDE: kreativnost, gledališka pedagogika, film

Barbara Burjak

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA V FOLKLORNI DEJAVNOSTI

POVZETEK

Folklorne skupine ohranjajo in poustvarjajo slovensko ljudsko izročilo. Sodobni 

trendi folklorne dejavnosti gredo v smer, ki povezuje ples, petje in dramsko igro. 

Današnje odrske postavitve so prave male dramske predstave v trajanju 6–8 minut, v 

katere so smiselno vkomponirane ljudske pesmi in plesi, izštevanke, zbadljivke in 

otroške igre, pogosto pa so dodani tudi dramski prizori. Vključevanje gledaliških 

prvin v folklorno dejavnost je postalo tako rekoč nujno. Poleg učenja pesmi in plesov 

se posvečamo tudi vajam sproščanja, vajam za razvoj refleksa, obvladovanje prostora, 

govornim vajam, vajam izražanja čustev, obrazne mimike in telesnega izraza ter vajam 

za izražanje oz. razvijanje ustvarjalnosti. Pozitivni učinki tega vplivanja pa niso vidni 

le na odru, pač pa tudi v vsakdanjem življenju.

KLJUČNE BESEDE: folklorna dejavnost, ljudski ples, ljudska pesem, dramska igra, 

gledališka pedagogika
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Barbara Strnad

POTI SMETI – NAJ BO IGRA!

POVZETEK

Na FIRST® LEGO® League izzivu 2015, kjer smo iskali boljše poti in načine ravnanja z 
odpadki, smo se z dijaki Gimnazije Novo mesto lotili izdelave zabavnih košev. Za 
predstavitev rešitve na tekmovanju je bilo potrebno pripraviti dobro premišljeno in 
skrbno izdelano predstavitev, ki pa ni smela biti daljša od 5 minut in v kateri je bilo 
potrebno podati vse ključne podatke in informacije. Pri tem je mogoče uporabiti 
gledališko igro.

KLJUČNE BESEDE: First® Lego® League, gledališka igra, inovativne rešitve, 
kreativno mišljenje, projekt

Barbara Strnad

VES SVET JE UČILNICA

POVZETEK

Z dijaki Gimnazije Novo mesto od leta 2014 sodelujemo v mednarodnem 
multidisciplinarnem raziskovalnem programu FIRST® LEGO® League (FLL). Del 
programa je projekt, kjer ekipe raziskujejo resnične in aktualne probleme s področja 
teme, ki je bila določena za izziv. Nato razvijejo inovativno rešitev izbranega 
problema. V prispevku bi želeli predstaviti igro in pesem, ki sta nastali v okviru izziva 
in smo ju predstavili v več vrtcih.

KLJUČNE BESEDE: First® Lego® League, gledališka igra, inovativne rešitve, 
kreativno mišljenje, projekt



Katja Kastelic

LEGO FIGURE JE STRAH

POVZETEK

Prehod iz osnovne v srednjo šolo je lahko za učence zelo stresno obdobje predvsem 
zaradi strahu pred neznanim. Učenci devetega razreda lahko iz prve roke slišijo 
mnenje srednješolcev na bodoči šoli in med sodelovanjem v skupnem projektu z 
njimi že začnejo navezovati stike. In kaj ima pri tem gledališka pedagogika? Lego 
figuram otroci vlijejo svoje občutke, doživljanja, strahove. Prav tako prek Lego figur 
razberejo izkušnjo starejših vrstnikov, ki imajo ta prehod že za sabo. Najpomembneje 
pa je, da skozi sodelovanje in ustvarjanje, ki spominja na igro, gradijo pomembna 
znanstva in skoraj nezavedno naredijo prvi korak v srednjo šolo.

KLJUČNE BESEDE: gledališka pedagogika, povezovanje med šolami, medpredmetno 
povezovanje, strahovi ob življenjskih prelomnicah, odnosi v razredu

Andreja Munih

INTEGRATIVNI MODEL GLEDALIŠKE DEJAVNOSTI Z  UČENCI Z MAS 
IN PROBLEM ČASOVNE OMEJENOSTI

POVZETEK

V prispevku predstavljam primer gledališke dejavnosti z učenci z MAS (učenci z 
motnjami avtističnega spektra) in težjimi motnjami v duševnem razvoju kot 
teoretično ozadje za uvid v problematiko časovne omejenosti izvedbe gledališke 
interesne dejavnosti (ID). Prav tako prikažem možnosti uporabe različnih področij 
(likovna ustvarjalnost, gibanje, ples, glasba, neverbalna komunikacija) v gledališkem 
delu, ki ga sooblikujejo omenjeni učenci. Slednji imajo znižane sposobnosti učenja in 
družbeno normiranega funkcioniranja, zato potrebujejo tudi znotraj interesnih 
dejavnosti specifično obravnavo.

KLJUČNE BESEDE: učenci z MAS, primer integrativnega umetnostnega pristopa, 
gledališka predstava, problem časovne omejenosti gledališke interesne 
dejavnosti v OŠ
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Simona Kavčič 

UMETNOST UČENJA S KAMIŠIBAJEM

POVZETEK

Učenci se v vseh triletjih osnovne šole srečujejo z govornim nastopanjem na področju 

umetnostnih besedil in naravoslovnih/družboslovnih vsebin. Pri tem lahko uporabijo 

japonsko tehniko pripovedovanja »kamišibaj«. Gre za gledališko pripovedovanje ob 

majhnem lesenem odru (butaju), pri čemer nastopajoči na domiseln način prikaže 

besedilo v 12–16 slikah. Učenci imajo pri tem aktivno vlogo: besedilo po temeljiti 

analizi razdelijo na bistvene dele, izberejo likovno tehniko, izdelajo gradivo, vadijo 

pripovedovanje in nastopijo pred publiko. Ob dobrem usmerjanju učitelja so pri 

izdelavi inovativni in ustvarjalni. Izdelki so zato izrazito individualizirani. Učenci se s 

svojimi kamišibaji poistovetijo; so suvereni in uspešno nastopajo. Butaj je medij, ki 

pomaga pri premagovanju treme. Ko učenec s svojo prezenco vzpostavi razmerje med 

sabo, odrom in gledalcem, zakroži energija (kiokan).

KLJUČNE BESEDE: kamišibaj, papir, gledališče, kreativnost, nastopanje
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Karmen Mihelčič

UPORABA TEHNIK GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE                                                   

V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

POVZETEK

Prispevek se odziva na izzive 6. Mednarodne konference društva Taka Tuka z 

letošnjim naslovom in temo Umetnost učenja. Kot socialno pedagoginjo so me 

pritegnile vrste gledališke pedagogike, ki se ukvarjajo z dobrobitjo posameznika in 

preko njega s širšim socialnim okoljem. Prispevek se mogoče navidezno odmika 

prvotnemu in tradicionalnemu služenju gledališča umetnosti in estetiki. Preko 

kratkega opisa različnih sodobnih tehnik, ki so del gledališke pedagogike, bo 

prispevek osvetlil možnosti, kako lahko postanejo srečanja v okviru pouka ali krožka 

za učence in učitelje (mentorje, vzgojitelje) nov pristop k posamezniku kot čutečemu, 

socialnemu in učečemu bitju.

KLJUČNE BESEDE: gledališka pedagogika, socialna pedagogika, socialni odnosi, 

vedenje, učenje

Urška Bučar, Jasna Banovec

RDEČA KAPICA “V ŽIVO” NA ODRU 

POVZETEK

V prispevku predstavljen eTwinning projekt prikazuje sodelovanje večinske osnovne 

šola in osnovne šole, ki vključuje otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. V 

projektu so ti kot skupni cilj pripravili odrsko uprizoritev znane pravljice o Rdeči 

kapici. Na podlagi spoznanih novih pristopov v gledališki umetnosti so jo zasnovali 

troplastno. Združili so filmski moment kadriranja pravljice v realen čas in prostor in 

ga podprli z radijsko igro. Odrsko uprizoritev so uprizorili učenci s posebnimi 

potrebami. Preko sodelovanja in izmenjave idej in izkušenj ter druženja so učenci 

obeh šol v veliki meri izboljšali svojo odrsko prezenco, največja dodana vrednost 

sodelovanja pa je razbijanje tabujev o drugačnosti. Učenci ob uspešnih aktivnostih, 

kot je predstavljena v tem prispevku, pozitivno sprejemajo sebe in posledično 

sprejemajo drug drugega.

KLJUČNE BESEDE: gledališka dejavnost, (sodelovanje z) otroki s posebnimi 

potrebami, odrska realnost, radijska igra, odrska uprizoritev



Kristina Strnad

ELEMENTI GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE PRI                                                  
RAZREDNIH URAH V OSNOVNI ŠOLI

POVZETEK

V repertoar razrednikovih možnosti se poleg izpolnjevanja administracije, priprav za 
razredne in šolske dogodke in ur z vzgojno tematiko zlahka uvrstijo improvizacijske 
vaje in discipline. Pri tem si pomagam s priročnikom Improvizacijsko gledališče. V 
prispevku predstavljam, katere vaje največkrat izvajamo. Navedene so preizkušeno 
dobro sprejete. Nekateri učenci radi nastopajo, drugi pa so bolj zadržani in uživajo v 
opazovanju. Vsako prijetno doživetje ima pomembno vlogo pri povezovanju razredne 
skupnosti, kljub temu pa je dobro vaje, pri katerih izstopajo posamezniki, kombinirati 
s tistimi, pri katerih so udeleženi vsi. Videti je kot zabava, kot nasprotje pouku, v 
resnici pa učenci razvijajo ustvarjalno mišljenje, utrjujejo medsebojno interakcijo, 
krepijo medsebojne odnose, utrjujejo skupinsko dinamiko. Učijo se socialnih veščin 
in si krepijo samozavest.

KLJUČNE BESEDE: razredne ure, socialne veščine, odnosi v razredu, ustvarjalne in 
sproščevalne odrske vaje, improvizacijske discipline

Elizabeta Žnidaršič Stefanciosa

 VES SVET JE ODER

POVZETEK

Elementi gledališča v pedagogiki ponujajo mehanizme, ki učenje naredi zabavno, 
učence pa vedoželjne. Učenje je nenehen proces. Z gledališčem v pedagogiki otroke 
umerjamo k prepoznavanju čustev, spodbujamo interakcijo, omogočamo jim najbolj 
pristen stik s sočlovekom. Skozi igro otrok spozna sebe, spozna sovrstnike, izgrajuje 
svoje mesto v skupini in razredni dinamiki, oblikuje svoj odnos do sveta. Otrokom 
omogoča iskanje lastnih poti do rešitev, sprejema jih v njihovem čutenju, čudenju, 
potrjuje jih v njihovem iskanju, dovoljuje jim biti to, kar so.Otroci, ki znajo 
prepoznavati čustva se razvijejo v empatične osebnosti. Igre lahko vključimo v pouk 
pri vseh predmetih, zlasti v prvem razredu, pa tudi kasneje.

KLJUČNE BESEDE: drama, sočutje, iskanje, gradnja osebnosti, gradnja odnosov
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Snežana Tešić

GLEDALIŠČE KOT MEDIATOR

POVZETEK 

Oblikovanje pozitivne razredne klime in kreativne skupinske dinamike v 1. razredu je 
zahteven proces, ki zahteva načrtno, usmerjeno, strokovno in dosledno delovanje 
pedagoških delavcev. Ob upoštevanju razvojnih značilnosti šestletnikov in dejstvu, da 
se otroci od prej ne poznajo med seboj, je naloga toliko bolj zahtevna. Za vplivanje na 
dinamiko medsebojnih odnosov je gledališka pedagogika izvrsten medij. Omogoča 
zabavno, sproščeno, kreativno in dinamično ustvarjanje novih relacij in izboljšanje 
tistih, ki niso sprejemljive. Ob tem si otrok mimogrede bogati besedni zaklad in krepi 
pozitivno samopodobo.

KLJUČNE BESEDE: konstruktivnost, komunikacija, ustvarjalnost, sodelovanje, učenje

Veronika Ciglar

KAJ NAS JE NAUČIL PETER KLEPEC 

POVZETEK

Prispevek opisuje proces nastajanja odrske (gledališke) uprizoritve slovenske 
ljudske pravljice Peter Klepec. Predstava je nastala na pobudo dijakov srednjega 
poklicnega izobraževanja in je bila nadgradnja igre vlog pri pouku slovenščine, s 
katero sem želela popestriti obravnavo slovenskega ljudskega slovstva. Sodelovalo je 
sedem dijakov iz različnih letnikov, ki so naglušni ali imajo govorno-jezikovno 
motnjo. Pri oblikovanju svojih vlog so prepričljivo uporabili lastne izkušnje. Dijaki in 
mentorica smo se bolje spoznali in povezali, nastopajoči so izkusili vse faze nastajanja 
gledališke predstave in oblikovanja vlog, se učili medosebnih kompetenc in doživeli 
pozitiven odziv gledalcev. Spremembe v medsebojnih odnosih in odnosu do 
predmeta so se kasneje pokazale tudi pri pouku slovenščine. 

KLJUČNE BESEDE: dijaki s posebnimi potrebami, ljudsko slovstvo, gledališka 
predstava, ustvarjanje, medosebne kompetence



Marta Brlan

LUTKA – POVEZOVALEC MED KURIKULARNIMI PODROČJI

POVZETEK

V predšolskih dejavnosti je lutka zelo učinkovito sredstvo. Je avtoriteta, ima moč, 
prepriča otroke in jih nauči novih stvari. Kurikulum za vrtce lutko uvršča v področje 
umetnosti. Spreten vzgojitelj bo lutko uporabil za doseganje ciljev tudi ostalih petih 
temeljnih področij, saj bo z nekaj iznajdljivosti s pomočjo lutke brez težav izvedel 
medpredmetno povezovanje, hkrati pa motiviral otroke. Lutka je posrednik v 
komunikaciji med vzgojiteljem in otrokom ter tudi v vrstniških odnosih med otroki. 
Je posrednik med vrtcem in družino. Lahko je tudi terapevtsko sredstvo. Žal pa je 
lutka pogosto premalokrat uporabljena, čeprav dosega neverjetne rezultate pri 
otrocih in njihovem razvoju.

KLJUČNE BESEDE: vloga lutke v vrtcu, medpredmetno povezovanje, kurikularni cilji, 
lutka in vzgojitelj, komunikacija.

Irena Žerdin

IZZIVI, KI PRINESEJO REŠITVE

POVZETEK

S prispevkom sem želela predstaviti primer iz prakse, ki dokazuje, da je v šolskem 
prostoru zagotovo tudi prostor za gledališko pedagogiko. Poleg rednih ur 
slovenskega in tujega jezika, kjer lahko spretno umeščamo gledališke prvine, so 
delavnice procesne drame odlična priložnost za reševanje težav in osebnostno rast 
najstnikov pri razrednih urah. Tako smo tudi mi odlično izvedli in širši publiki 
sporočili, da se na naši šoli pojavlja psihično nasilje, ki je bilo do takrat mnogim očem 
skrito. Tisti, ki so vedeli zanj, pa niso ukrepali.
V gledališkem krožku sem z učenci tretje triade predstavila zgodbo o deklici Evi in 
njenih sedmih razlogih, ki so jo privedli do tega, da je obupala nad življenjem in se 
prepustila nemoči.
 

KLJUČNE BESEDE: gledališka pedagogika, posameznik, sporočilo, lastno doživljanje, 
sinteza in analiza
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Vesna Vilčnik

S POMOČJO DRAMSKIH DEJAVNOSTI DO SOCIALNE                         
INTERAKCIJE UČENCA Z VISOKO FUNKCIONALNIM AVTIZMOM

 
 
POVZETEK

 
V študiji opisujem način komuniciranja in izražanja čustev najstnika z diagnozo 

visoko funkcionalni avtizem, neharmoničnimi umskimi sposobnostmi in sumom na 

hiperkinetično motnjo. Posebnosti najstnika sta še selektivni mutizem in njegovo 

izrazito zanimanje za vlake in vozne rede. Ugotavljam, ali se lahko s pomočjo 

dramskih dejavnosti, gledaliških tehnik in drugih umetnostno terapevtskih metod 

približamo in vstopimo v svet najstnika z visoko funkcionalnim avtizmom ter tako 

skušamo pridobiti čim več informacij o njegovi komunikaciji in čustvovanju. 

Ugotavljam tudi, ali lahko s pomočjo umetnosti pomagamo razvijati njegove socialne 

veščine, izboljšamo njegovo verbalno in neverbalno komunikacijo ter ali lahko 

vplivamo na njegovo zmožnost pozornosti. Med drugimi predstavim posebno 

avtorsko metodo raziskovanja »8 vagonov«, ki vsebuje elemente pomoči z dramskimi 

dejavnostmi.
 

KLJUČNE BESEDE: visoko funkcionalni avtizem, pomoč z dramskimi dejavnostmi, 
dramska terapija, verbalna in neverbalna komunikacija, socialne veščine
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Veronika Tavčar

GLEDALIŠČE V ANGLEŠČINI JE ZAKON!

POVZETEK

Prispevek govori o smotrnosti uporabe gledaliških tehnik pri pouku angleškega 
jezika, pri čemer opozori tudi na pomisleke učiteljev proti njegovi vpeljavi. Prikazan 
je primer sosledja aktivnosti, ki hkrati spodbujajo razvoj prav vseh (!) 
sporazumevalnih zmožnosti v tujem jeziku, in sicer poslušanja, branja, govorjenja in 
pisanja. Učenci ob njih širijo svoj angleški besedni zaklad, se urijo v pravilni 
izgovarjavi ter usvajajo nove sporazumevalne vzorce. Prispevek prikaže tudi vpliv 
gledališke pedagogike na socialno vedenje in odnose v razredu skozi razredni 
gledališki projekt v sklopu ur oddelčne skupnosti.

KLJUČNE BESEDE: gledališče, učenje, angleščina, projektno delo, oddelčna skupnost

Lučka Drnovšek Pepelnjak

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA PRI OBRAVNAVI DOMAČEGA BRANJA

POVZETEK

Pomembna naloga učiteljev slovenščine je, da učence spodbujamo k branju in jim 

približamo izkušnjo, da je branje nekaj lepega. Poleg tega učence spodbujamo k 

ustvarjalnosti in inovativnosti. Vse to in še mnogo več lahko dosegamo z uporabo 

metod gledališke pedagogike pri obravnavi domačega branja. Učenci po branju 

književnega dela v skupinah pripravijo kratko uprizoritev, tako da napišejo krajše 

dramsko besedilo, si razdelijo vloge, se naučijo besedilo, pripravijo prostor, rekvizite 

in kostume ter pred sošolci odigrajo prizor. Poleg doseganja ciljev iz učnega načrta za 

slovenščino krepijo še mnoge druge kompetence. Takšen pouk navdihuje, spodbuja 

različne načine mišljenja in sodelovanje v skupini ter krepi socialne veščine, 

vživljanje v vloge pa jih uči empatije. 

KLJUČNE BESEDE: domače branje, književnost, gledališka pedagogika, 

ustvarjalnost, sodelovanje



Tanja Povhe 

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA PRI POUKU TUJEGA JEZIKA

POVZETEK

Gledališka pedagogika je že dlje časa del šolskega sistema. V prispevku so 

predstavljene metode, ki so pri poučevanju in učenju tujega jezika v našem 

izobraževalnem sistemu najbolj pogoste. Z uporabo tovrstnih metod dvigujemo 

motivacijo učencev za sodelovanje in učenje, hkrati pa ponujamo varno okolje za 

ponavljanje in utrjevanje obravnavanih jezikovnih struktur. V nadaljevanju je opisano, 

kako z gledališko pedagogiko vplivamo na socialno vedenje in odnose v skupini. S 

sodelovanjem v gledaliških skupinah učenci pridobijo pozitivne komunikacijske 

veščine, naučijo se izražati svoje mnenje in obenem sprejemati mnenja drugih. Pri 

gledališkem ustvarjanju učitelji učencem ponujamo varno okolje, v katerem učenci lahko 

svobodno izkažejo svoja zanimanja in svoje sposobnosti, spodbujamo ustvarjalnost, 

medpredmetno povezovanje in pripravljamo učence na samostojno življenje.

KLJUČNE BESEDE: gledališka pedagogika v šoli, tuji jeziki, ustvarjalnost, 
medpredmetno povezovanje

Veronika Tavčar

MOČ GLEDALIŠKE IZKUŠNJE ALI KO VIRUS GLEDALIŠČA V 
ANGLEŠČINI OKUŽI CELO ŠOLO

POVZETEK

Prispevek tematizira glavne prednosti uporabe metod gledališke pedagogike pri 

pouku. Sledi praktičen prikaz uporabe gledališča pri usvajanju tujega jezika 

angleščine, hkrati pa so nakazane in s praktičnim primerom podprte možnosti 

medpredmetnega povezovanja. Učinek, ki ga ima na učenca gledališče, je lepo 

ubeseden z refleksijami učencev, ki so imeli možnost sodelovati pri šolskem projektu 

gledališča v angleščini in okusiti moč gledališča na svoji koži.

KLJUČNE BESEDE: šolsko gledališče, plesno-pevski projekt, učenje tujega jezika, 
medpredmetno povezovanje
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Tina Preglau Ostrožnik

OBRAVNAVA DOMAČEGA BRANJA S POMOČJO ELEMENTOV 
GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE

POVZETEK

Učitelj slovenščine mora biti pri obravnavi domačega branja pri pouku inovativen, saj 

delo z besedilom in dejavnosti, ki iz tega izhajajo, učencem hitro postanejo 

dolgočasne. V prispevku prikazujem dva primera obravnave domačega branja na 

osnovi elementov gledališke pedagogike in sodelovalnega učenja. Prvi primer je 

obravnava Bratovščine Sinjega galeba s pomočjo lutk (izdelava lutk, pisanje scenarija 

in lutkovna predstava) z učenci šestega razreda. Drugi primer pa prikazuje obravnavo 

Shakespearjevega Hamleta z učenci 9. razreda, s katerimi smo Hamleta odigrali »brez 

besed« in se opredeljevali do protagonista/antagonista s pomočjo igre vlog. Nazadnje 

je izpostavljena težava, kako tovrstno ustvarjanje učencev vrednotiti in oceniti.

KLJUČNE BESEDE: domače branje, ustvarjalnost, lutka, dramatizacija, sodelovalno učenje

Betka Mahnič

POUK ANGLEŠKEGA JEZIKA Z ELEMENTI GLEDALIŠKE 
PEDAGOGIKE V OSNOVNI ŠOLI

POVZETEK

V želji po povečanju učenčeve motivacije za pouk angleškega jezika, izboljšanju 

njegovega uporabnega znanja, dvigu samozavesti, hitrejšemu in zanimivejšemu 

učenju sem se pred 15 leti odločila, da učilnica postane oder, učenci pa moji igralci. 

Tako varno okolje učencem nudi priložnost, da s pomočjo različnih likov izživijo svoje 

talente in najstniške težave ter se preselijo v virtualni svet, v katerem so težave 

rešljive. Ker je razvijanje domišljije ključnega pomena pri razvijanju kreativnosti, sem 

v pouk pričela vpletati elemente dramske pedagogike. Za razliko od učencev, ki so 

deležni tradicionalnega pouka, so moji učenci boljši govorci, so samozavestnejši, 

iznajdljivi v nepredvidljivih situacijah, drznejo si razmišljati drugače – 

nekonvencionalno, so bolj kreativni pri pisnem sporočanju, se raje vključujejo v 

mednarodne izmenjave …

KLJUČNE BESEDE: gledališka pedagogika, praktični primeri, angleščina



Silva Javornik

KAKO Z GLEDALIŠKO PEDAGOGIKO POVEZATI SLOVENŠČINO IN 
DEKORATERSTVO V SREDNJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

POVZETEK

Gledališka pedagogika omogoča uspešno medpredmetno povezovanje v srednjem 

strokovnem izobraževanju pri slovenščini in strokovnem predmetu – dekoraterstvo 

(aranžerstvo). Gledališka igra je učinkovita metoda za povečanje aktivnosti dijakov 

pri pouku in omogoča, da dijaki izbirajo svojo nalogo v okviru dramske uprizoritve v 

skladu s svojimi zmožnostmi in interesi. Ko dijaki vidijo in občutijo rezultat svojega 

dela, ki se odraža v uspešni predstavi za publiko, povečujejo splošne kompetence, 

zadovoljujejo svoje potrebe po veljavi, moči, zabavi in pripadnosti ter s tem 

izboljšujejo svoje odnose v razredu. Prevzemajo odgovornost za delo v timu in gradijo 

sodelovanje, hkrati pa dobijo povratno informacijo o svojem delu, ki se ne meri zgolj z 

oceno. Javni nastop in praktični izdelek sta konkretni rezultat uporabne povezave 

med slovenščino in dekoraterstvom. 

KLJUČNE BESEDE: slovenščina, dekoraterstvo, gledališka igra, odnosi

Tatjana Cvetko

KAKO IZVAJATI GLEDALIŠKO PEDAGOGIKO                                                         
PRI POUKU SLOVENŠČINE

POVZETEK

Prispevek prikazuje primer vpeljevanja in izvajanja gledališke pedagogike pri pouku 

slovenščine v okviru domačega branja. Predstavljeno je postopno vpeljevanje 

gledališke aktivnosti kot procesnega cilja v 4-letnem gimnazijskem programu. Učenci 

ob gledaliških dejavnostih razvijajo veliko veščin, od socialne do kritičnega 

razmišljanja. Literarna besedila spoznavajo z različnih zornih kotov, na njim zanimiv 

in nestandarden način.

KLJUČNE BESEDE: gledališče, slovenščina, domače branje, postopnost, kompetence
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Vesna Kumer

JEŽKOVA HIŠA ŠTEVILKA 203 V GLEDALIŠKI PREOBLEKI

POVZETEK

V klasičnem, frontalnem poučevanju učitelji ne vidimo več izziva. Čedalje manj se ga 

poslužujemo, še posebej pa se uporaba raznovrstnih, predvsem gledaliških metod 

obnese pri poglobljenem razumevanju in razčlenjevanju književnih del. Izkazalo se 

je, da tak način poučevanja privede do intenzivnejšega doživljanja, boljšega 

razumevanja in posledično razčlenjevanja ter poustvarjanja umetnostnih besedil. V 

pričujočem prispevku je kot primer dobre prakse predstavljena obravnava poezije 

Franeta Milčinskega – Ježka.

KLJUČNE BESEDE: osnovna šola, poezija, gledališka pedagogika

Cvetka Jošar Matić

KAKO »JESTI PESEM« ALI INTERPRETACIJA POEZIJE                                     
V ŠTIRIH KORAKIH

POVZETEK

Namen članka je predstaviti nekaj načinov vključevanja gledališke pedagogike pri 

interpretaciji poezije. V članku je podrobneje predstavljen postopek interpretacije 

dveh pesmi. Obe analizi pesmi sta razdeljeni na štiri dele. Glavni cilj interpretacije je v 

učencih vzbuditi sposobnost za poglobljeno razumevanje literature.

KLJUČNE BESEDE: govorica telesa, empatija, celostno poučevanje, interpretacija 

poezije, učenje za življenje



skupina 7: OTROŠKA GLEDALIŠKA IGRA

povzetki referatov
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Ksenija Satler

GLEDALIŠČE V VRTCU

POVZETEK

Gledališče je zagotovo ena izmed tistih umetniških dejavnosti, ki ima tudi za najmlajše 
poseben čar. Otroci imajo zelo radi pravljice, radi se vživijo v vloge, ki so jim všeč, in se 
z njimi tudi poistovetijo. Zelo je pomembno, da jim že v najrosnejših letih znamo 
vzbuditi veselje in ljubezen do igranja na odru, soustvarjanja predstav, iz katerih se 
lahko tudi veliko naučijo. Gledališče je lahko že v vrtcu tista ustvarjalna dejavnost, ki 
otroke celo bolj prevzame kot razni moderni mediji, kot so televizija, film in 
računalnik (Levinger B., 2000). V vrtcu se vzgojitelji največkrat poslužujemo 
dramatizacij in igre z lutkami. Pri tem pa je izredno pomembno, da vzgojiteljica zna 
voditi otroke skozi učenje besedila, jim pomaga pri igranju določenega prizora in 
otrokom stoji ob strani. Pri delu se srečujem predvsem s problemom, katere otroke v 
skupini izbrati za določen lik in kako otroke pripraviti, da bodo zmogli samostojno in 
prepričljivo nastopati na odru. V kurikulumu za vrtce je zapisanih dovolj ciljev in 
dejavnosti povezanih z gledališko umetnostjo, vzgojitelj pa ima v roki škarje in platno. 
Menim, da je pomembno, da je vzgojiteljici umetnost in igra pri srcu, kajti le tako lahko 
to ljubezen do igre prenese na otroke. 

KLJUČNE BESEDE: Ključne besede: otrok, gledališka umetnost, vrtec, vzgojitelj

Branko Stepančič

OD IMPROVIZIRANE DRAMATIZACIJE DO GLEDALIŠKE PREDSTAVE 
KOT PEDAGOŠKE INTERVENCIJE

POVZETEK

Prispevek opredeljuje povezavo med improviziranim pripovedništvom in 

dramatizacijo pri spodbujanju razvoja kreativnosti predšolskih in osnovnošolskih 

otrok. Predstavljenih je nekaj v praksi izvedenih gledaliških projektov, ki se med seboj 

razlikujejo v poteku, ciljih in načinih izvedbe. Slednji so prilagojeni starostni stopnji 

otrok in specifikam skupine. 

KLJUČNE BESEDE: gledališka predstava, dramatizacija, ustvarjalni proces, pedagoška 
intervencija, šola, vrtec



Nina Krevh

OTROK  –  SOOBLIKOVALEC DRAMSKE IGRE V VRTCU 

POVZETEK

Igra je osnovna dejavnost v predšolskem obdobju, s katero otrok pridobiva 
raznovrstne izkušnje in razvija svoje sposobnosti. V večji meri igra vsebuje otrokovo 
ustvarjalnost, ki je ključnega pomena pri otrokovem razvoju. Vsem, ki delamo z 
otroki, nam mora biti to vodilo pri načrtovanju in izvajanju dramske umetnosti.

Dramska umetnost daje otrokom možnost, da so ustvarjalni. Samo prisluhniti jim 
moramo in jim dovoliti ustvarjalnost in improvizacijo v gibu in besedi. V takšnem 
ustvarjalnem, sproščenem vzdušju so lahko otroci enkratni sooblikovalci dramske igre.

V prispevku predstavljam primer, kako lahko otroci sodelujejo pri nastajanju 
dramske igre v povezavi z drugimi področji iz kurikula.

KLJUČNE BESEDE: dramska igra, ustvarjalnost otrok, sodelovanje otrok pri skupnem 
projektu, vloga odraslega

Damjana Dornik Tibaut

Z RAZREDNIM GLEDALIŠČEM V SVET PRETEKLOSTI

POVZETEK

Kako lahko danes učitelj poučuje in ob tem ves čas ohranja učence v stanju zanimanja, 

radovednosti in ustvarjalnosti? Je to sploh mogoče? Le pomislimo na tiste učence, ki 

še vedno večino šolskega dne presedijo. Če želimo, da učenci uživajo med poukom, je 

potrebno stremeti k drugačnemu pouku, polnemu izzivov, raziskovanj, lastne 

dejavnosti, poustvarjanja in kritičnosti. 

V pričujočem prispevku je dokaz, da učenci učitelja potrebujejo kot prinašalca izzivov 

ter kot organizatorja in vodjo. Večji so ti izzivi, bolj so učenci motivirani za delo. Po 

raziskovalni dejavnosti, ki so jo učenci opravili po kratki obravnavi nove snovi, 

anketiranju in zbiranju starih predmetov, je nastala razredna gledališka igra, plod 

lastne kreativnosti, v katero so učenci kritično vnesli vse svoje znanje in izkušnje, 

pridobljene v času raziskave in nastajanja igre. 

KLJUČNE BESEDE: učenci, učenje ob igri, znanje, gledališka igra, kreativnost
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Anita Gaber Peceli, Sabina Burkeljca 

ŠOLSKO GLEDALIŠČE MENTORJA IŠČE: KAKO ODER                             
POSTANE ŠOLSKO SREDIŠČE

POVZETEK

Na primeru dobrih praks se bova usmerili na gledališko pedagogiko v 3. razredu 

osnovne šole. Predstavljen bo njen vpliv na razredno dinamiko, vključenost učencev, 

izboljšanje medvrstniških odnosov ter posledično tudi učne uspešnosti. S stališča 

mentorja bodo predstavljene prednosti pri nastajanju razrednih gledaliških predstav. 

Drug primer dobre prakse bo predstavljen na primeru šolskih gledaliških predstav – 

od ideje pa vse do sodelovanja mentorjev in ostalih akterjev, ki sodelujejo v procesu 

realizacije predstave S primeri bova prikazali (ne)vidne elemente šolskih predstav, ki 

so pomembni za vzgajanje učencev v vseživljenjsko kulturno aktivne osebnosti.

KLJUČNE BESEDE: gledališka pedagogika, mentor, kurikulum, sodelovanje, 
šolske predstave

Simona Zdešar

KREATIVNA DRAMSKA VZGOJA

POVZETEK

Spregovoriti želim o kreativnem pristopu k lutkovnim in gledališkim dejavnostim, ki 

otroka z njegovo individualnostjo, kreativnostjo in domišljijo postavlja v središče 

dogajanja. Kreativna drama je ena izmed najbolj kompleksnih estetskih področij, saj 

vključuje in združuje vrsto izraznih sredstev: lutka, maska, pantomima (gibanje, 

geste, mimika obraza in izrazni ples), povezuje jezikovno in likovno ustvarjanje ter 

glasbeno področje. Dejavnost lahko poteka kot zgodba, poezija, izvirna ideja, v 

glasbeni obliki ali kot asociacija ob določenem predmetu oziroma fotografiji. Delo z 

otroki na gledališkem področju je lahko način za učenje, sredstvo za samo izražanje, 

terapevtska tehnika, socializacijska aktivnost ali preprosta oblika umetnosti. S 

kreativno dramo otroka učimo umetnosti gledališča in/ali ga motiviramo in razširimo 

njegovo učenje na druga področja. 

KLJUČNE BESEDE: individualnost, kreativnost, domišljija, kreativna drama, estetika

. 



Ina Stojanović

ŽIVLJENJE V VRTCU – SKOZI IGRO DO IGRE

POVZETEK

Otrok se v vrtcu uči skozi igro, saj jo potrebuje za razvoj. Kakovostna igra pa se razvije 

v skupini, v interakciji z ostalimi otroki. Ob tem igrajo pomembno vlogo dramska igra, 

igra z lutko, gledališka igra in podobno. Te vrste igre so velika pomoč pri vzgoji in so 

kot nekakšen didaktični pripomoček za dosego raznih ciljev, kot so razvijanje 

empatije, iskanje rešitev, reševanje problemov, razvijanje domišljije ter govora in 

doživljanje čustvenega sveta. Skozi igro, če imamo široko odprte oči, ustvarimo in 

razvijemo scenarij, predstavo, zanimivo zanje, ki jim je vse le igra, in za odrasle. 

Zavedanje, da otrok ni nikoli premlad, da bi ustvarjal, nam naenkrat postane izziv. 

KLJUČNE BESEDE: vzgoja, igra, ustvarjalnost, izvirnost, gledališka predstava 

Polona Meljo

OD SPONTANE IGRE DO GLEDALIŠČA

V prispevku želim predstaviti pomen simbolne igre v predšolskem obdobju. Skozi 

simbolno igro otroci ves čas nekako nastopajo in se vživljajo v različne vloge ter 

prevzemajo vloge drugih. Uporabljajo različne predmete, ki jim dajejo funkcije in 

lastnosti. Vse te prvine se pojavljajo tudi pri gledališki igri in je zato transfer iz 

simbolne igre v gledališko igro pozitiven. Vloga vzgojitelja pa je, da otrokom omogoči 

spodbudno okolje in dovolj časa za razvoj igre. 

KLJUČNE BESEDE: predšolsko obdobje, simbolna igra, gledališka igra

POVZETEK
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ČETRTEK, 09. 03. 2017

10.00-10.30 OTVORITEV KONFERENCE

10.30-11.30 PREDAVANJE
Chang Chandruang Janaprakal (Tajska)
BUDISTIČNI NAČIN PRIPOVEDOVANJA ZGODBE

11.40-12.40 PREDAVANJE
Simona Tancig (Slovenija)
NEVROEDUKACIJA – NOVA ZNANOST O UČENJU IN 
POUČEVANJU – KAKO IZBOLJŠATI IZOBRAŽEVALNO PRAKSO

13.10-14.40 OKROGLA MIZA
DOJEMANJE NAUČENEGA
sodelujejo: Jelena Sitar, Aleksandra Schuller, Zvonimir Peranić, 
Tomaž Lapajne Dekleva, Inge Breznik
moderira: Mateja Gaber

15.40-17.40 DELAVNICE* - 1. sklop

PETEK, 10. 03. 2017

9.30-10.30 PREDAVANJE
Chris Cooper (Velika Britanija)
PREIGRAVANJE: IGRA, DRAMA IN DOMIŠLJIJSKA REALNOST

10.30-11.30 PREDAVANJE* - 2. sklop
Zvonimir Peranić (Hrvaška)
O UPORABI IZOBRAŽEVALNEGA GLEDALIŠČA PRI POUKU FIZIKE

12.00-14.00 DELAVNICE* - 3. sklop

 
15.00-17.00 DELAVNICE* - 4. sklop

17.15-19.15 DELAVNICE* - 5. sklop

program konference



SOBOTA, 11. 03. 2017

9.30-10.30 PREDAVANJE
Tomaž Lapajne Dekleva (Slovenija)
IGRANJE VLOG IN POUČEVANJE NARAVOSLOVJA

10.30-12.00 REFERATI AKTIVNIH UDELEŽENCEV
PREDSTAVITVE REFERATOV PO SKUPINAH

12.30-13.30 DELO PO SKUPINAH
PRIPRAVA PRIMERA DOBRE PRAKSE UPORABE METOD             
GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE PRI POUKU

14.30-15.30 OKROGLA MIZA
PREDSTAVITVE PRIMEROV DOBRIH PRAKS

16.00 -16.45 DELAVNICA
Tibor Mihelić Syed (Slovenija)
JUNAK V DOBI GUGLA IN DRUŽBENIH OMREŽIJ

17.00 GLEDALIŠKA PREDSTAVA
Slovensko mladinsko gledališče (Slovenija)
VSI JUNAKI ZBRANI

 
* DELAVNICE:

Urša Strehar Benčina (Slovenija)
IMPROVIZACIJA MED POUKOM: NEPRIPRAVLJENOST ALI KREATIVNOST
Tomaž Lapajne Dekleva (Slovenija)
PRIMER IZVEDBE IGRANJA VLOG: ONESNAŽEVANJE POVRŠINSKIH VODA
Jelena Sitar in Igor Cvetko (Slovenija)
UVOD V KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČE
Chris Cooper (Velika Britanija)
PODAJANJE - SPREJEMANJE
Irena Rajh Kunaver (Slovenija)
UČENJE Z LUTKO
Ines Škuflić Horvat (Hrvaška)
UPORABA DRAMSKIH TEHNIK PRI KNJIŽEVNOSTI
Zvonimir Peranić (Hrvaška)
POUČEVANJE KONCEPTUALNIH VSEBIN FIZIKE NA DELAVNICAH 
NEVERBALNEGA GLEDALIŠČA
Chang Chandruang Janaprakal (Tajska)
BUDISTIČNI NAČIN PRIPOVEDOVANJA ZGODBE
Harrison Muleya (Zambija)
UČENJE IZRAZNE UMETNOSTI S POMOČJO GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE
Jerca Cvetko in Jure Engesberger (Slovenija)
UMETNOST KAMIŠIBAJA
Vesna Geršak (Slovenija)
PLEŠEM TEKOČE, TRDO IN SE RAZBLINIM
Mthulisi  Matshakaile (Zambija)
VREDNOTENJE UČENJA

program konference
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Naslednja konferenca:

USTVARJALNOST IN RADOVEDNOST V IZOBRAŽEVANJU
7. mednarodna konferenca gledališke pedagogike 
oktober 2018
Ljubljana

Upcoming conference:

CREATIVITY AND CURIOSITY IN EDUCATION
7th International Conference of Educational Theatre and Drama 
October 2018
Ljubljana

DRUŠTVO USTVARJALCEV TAKA TUKA

www.takatuka.net

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
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