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Drama v izobraževanju na tečaju slovenščine kot tujega jezika 

Povzetek: Drama v izobraževanju se od klasične drame razlikuje predvsem po 

usmerjenosti na proces namesto na končni produkt. Za učitelja lahko predstavlja 

pomemben pripomoček pri doseganju kurikularnih ciljev iz raznovrstnih predmetnih 

področij. V pričujočem prispevku opisujem primer izvedene drame v izobraževanju v okviru 

tečaja slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Celoten postopek je kronološko opisan in 

razdelan na ključne dramske elemente: kontekst dramske fikcije, vloge in razmerja, 

dramska napetost, čas in prostor, jezik in gib, simboli in pomeni.  

Ključne besede: drama v izobraževanju, proces, fikcija, vloge, učenje jezika. 

 

Drama in Education in a Course of Slovene as a Foreign Language 

Abstract: Drama in Education is an extremely process-oriented dramatic form which 

separates it from the classic product-oriented theatrical pieces. It could become an 

important teaching tool for achieving curricular goals from diverse subject areas. In the 

following article I describe an example of Drama in Education from a Course of Slovene as 

a Second or Foreign Language. The wholesome process is chronologically described and 

deconstructed to its key elements: the fictional context, roles and relationships, dramatic 

tension, time and space, language and movement, symbols and meanings.  

Key Words: Drama in Education, Process, Fiction, Roles, Language Learning. 

 

Uvod 

Gledališče v izobraževanju (Theatre in Education – TIE) in drama v izobraževanju (Drama 

in Education – DIE) se kljub tradicionalno drugačnim pedagoškim pristopom postopno, a 

vztrajno prebijata v slovenski izobraževalni sistem. Vedno več učiteljev spoznava širšo 

uporabnost gledališkega medija, ki ni omejena samo na estetsko produkcijo in recepcijo, 

pač pa lahko pomembno prispeva k doseganju širših kurikularnih ciljev. Ker pa gledališka 

pedagogika še nima utrjenega mesta v izobraževanju slovenskih učiteljev in je tudi v učnih 

načrtih zastopana zelo bežno, razne neformalne oblike izobraževanja predstavljajo 

primerno mesto za razvoj tovrstne metodologije. Jezikovni tečaji so posebej primerni za 

raznolike dramske aktivnosti, saj je komunikacijski pouk jezika pri nas že dolgo 

prevladujoč način usvajanja novega znanja – dialoškost v samem temelju poučevanja pa 

omogoča primeren nastavek za različne gledališke metode. V pričujočem prispevku 

opredeljujem termin drame v izobraževanju in ga ponazorim na primeru, izvedenem v 

okviru Mladinske poletne šole slovenskega jezika, ki deluje pod okriljem Centra za 

slovenščino kot drugi in tuji jezik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani).  
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1. Drama v izobraževanju – opredelitev termina 

Dramo v izobraževanju pogosto opredelimo kot procesno dejavnost, kar je v nasprotju z 

literarno različico klasične drame zahodnoevropskega izročila – ta naj bi stremela h 

končnemu, zaključenemu produktu. Iz tega neskladja izvira mnogo napačnih razumevanj 

drame v izobraževanju pri nas, ki se v okviru šolskih in obšolskih dejavnostih pogosto 

zgleduje po klasični gledališki drami, usmerjeni povečini v končni produkt oz. javno 

predstavitev. Res je, da v okviru slovenskega izobraževalnega sistema potekajo šolske 

(Gledališki klub) in obšolske (gledališki krožki) gledališke dejavnosti, vendar se te 

zgledujejo po umetniški formi in ne specifičnemu obliki/žanru drame v izobraževanju.  

Kako torej opredeliti dramo v izobraževanju in po čem se ta razlikuje od klasične drame? 

Ključna razlika se skriva v zastavljenih ciljih. Medtem ko so pri klasični gledališki drami v 

ospredju umetniški, estetski cilji, drama v izobraževanju svoje cilje pogosto prevzame iz 

učnega načrta. V ospredju so torej pedagoški cilji. Tudi drama v izobraževanju sicer 

nazadnje lahko preraste v končni produkt oz. javno predstavitev, vendar to nikakor ni in ne 

sme postati glavni cilj.  

 

2. Ključni elementi drame v izobraževanju 

Drama v izobraževanju je od svojih začetkov v Veliki Britaniji v petdesetih letih prejšnjega 

stoletja doživela že kar nekaj razvojnih stadijev in posledično različnih opredelitev, vendar 

se določeni dramski elementi pojavljajo v vseh, čeprav so različno zastopani. Spodaj 

naštete elemente povzemam predvsem iz teoretično-praktičnih izsledkov Dorothy 

Heathcote (v O’Neill: 2015) in Gavina Boltona (1979; 1999), ki veljata za utemeljitelja 

sodobne gledališke pedagogike tako v Veliki Britaniji kot po svetu. 

 

2.1 Kontekst dramske fikcije 

Heathcote (v O’Neill: 2015) dramo v izobraževanju opredeli kot »rekonstrukcijo življenja«, 

vendar gre pri tem za natančno izbran del realnega konteksta prestavljen v svet dramske 

fikcije z namenom nadaljnje analize in refleksije. Seveda pa morajo za časa trajanja drame 

vsi verjeti v fiktivni kontekst, v t. i. »veliko laž« (prav tam), da se drama sploh lahko zgodi. 

Fiktivni kontekst lahko predhodno izbere učitelj ali pa ga sooblikuje skupaj z učenci. Vpliva 

na vse ostale elemente.  

2.2 Vloge in razmerja 

Prevzemanje različnih vlog je v središču katerekoli dramske dejavnosti, tako tudi drame v 

izobraževanju. Vloge učitelja in učencev ti v primernem trenutku zamenjajo za različne 

dramske vloge, pri čemer lahko kadarkoli spet prevzamejo prejšnje, v kolikor to zahteva 

pedagoški proces, kar je ključna razlika v primerjavi s klasično dramo, kjer za časa trajanja 

drame igralci pod skorajda nobenim pogojem ne smejo izstopiti iz danih vlog. Ni 

nepomembno, kakšen družbeni status in osebnostne lastnosti ima izbrana vloga, seveda 

pa podobno kot pri oblikovanju konteksta dramske fikcije tudi tu veliko lahko prispevajo 

učenci sami.   



2.3 Dramska napetost 

Dramska napetost predstavlja gonilno silo drame. Ni je lahko definirati, vendar v vsakem 

trenutku vemo, ali je prisotna ali ne. Stopnjevanje dramske napetosti je ključno za uspešno 

izvedbo drame v izobraževanju, vendar mora ta vedno izvirati iz same dramske situacije in  

ne sme biti rezultat zunanjih dejavnikov, kot so pomanjkanje časa, avtoritarni posegi 

učitelja ipd.  

2.4 Čas in prostor 

Drama v izobraževanju se vedno dogaja v danem trenutku, ki je neponovljiv, kar samo po 

sebi povzroča določeno raven že omenjene dramske napetosti. Seveda pa to velja za 

realni čas, fiktivni čas teče nekoliko drugače. Učitelj ga (ob sodelovanju učencev) po 

potrebi lahko previje nazaj ali preskoči nekaj dogodkov v času, v kolikor oceni, da je to v 

dani dramski situaciji primerno. Podobna dihotomija obvladuje tudi prostorsko polje, kjer je 

razmerje med realnim in fiktivnim prostorom stvar dogovora med udeleženci drame.  

2.5 Jezik in gib 

Jezik in gib morda na prvi pogled delujeta kot povsem ločena elementa, vendar sta v 

drami pogosto neločljivo povezana. Gib namreč pomembno dopolnjuje ali lahko celo 

povsem prevzame mesto besedne komunikacije, kar v drami v izobraževanju pogosto 

spodbujamo, saj gre za način izražanja, ki je v okviru obstoječega izobraževalnega 

sistema pogosto zapostavljen. Razvijanje sporazumevalne pismenosti je navadno eden 

ključnih ciljev drame v izobraževanju.  

2.6 Simboli in pomeni 

Simbolna vrednost drame se ne omejuje zgolj na referenčnost določenih znakov/rekvizitov, 

ampak je drami v izobraževanju bolj osredotočena na simbolna dramska dejanja, ki se 

sicer odvijajo v fiktivnem kontekstu, vendar se jih da aplicirati na realni kontekst. Heathcote 

(v Wagner: 1999) in Bolton (1979) dramske simbole razvijeta v t. i. »univerzalne pomene«, 

ki jih učenci zaradi kompleksnosti v realnem svetu težje dojamejo, a jih v svetu dramske 

fikcije podoživijo iz različnih perspektiv in tako lažje razumejo pogosto nasprotujoča si 

stališča.  

3. Primer drame v izobraževanju na jezikovnem tečaju: »županske volitve« 

V nadaljevanju navajam primer drame v izobraževanju, kot sem jo sama izvedla s 15–17 

let starimi udeleženci Mladinske poletne šole slovenskega jezika, ki je potekala v okviru 

Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani) od 2. 

do 13. julija 2018. Pomembno je omeniti, da je pouk potekal izključno v slovenščini, 

udeleženci so dosegali raven nadaljevalcev1, prihajali pa so iz naslednjih držav: Srbije, 

Makedonije in Argentine. 

Pri dvotedenskem jezikovnem tečaju učno projekcijo učitelji pripravimo po dveh dneh 

pouka, ko lahko bolje ocenimo raven znanja udeležencev. Za vsak dan določimo 

vsebinsko enoto ter slovnične in komunikacijske cilje, pri čemer se držimo uveljavljenega 

vrstnega reda obravnave, predvsem pri slovničnih strukturah. Podobno kot pri formalnem 

učnem načrtu pa so metode in tehnike, ki jih uporabljamo za dosego izbranih ciljev, 

                                            
1 Stopnje znanja jezika: začetniki, nadaljevalci, izpopolnjevalci. 



prepuščene izbiri učitelja. Čeprav si pri obravnavi snovi pomagam s številnimi prijemi 

gledališke pedagogike, sem se odločila, da z dramo v izobraževanju počakam do drugega 

tedna, ko se bodo udeleženci tečaja med sabo bolje poznali ter spoznali tudi moj način 

poučevanja. 

Učna enota Moje mesto, ki se je v večji meri nanašala na Ljubljano, mesto, ki so ga 

udeleženci v času obiskovanja Mladinske poletne šole dodobra spoznali, je predstavljala 

izhodišče za zastavljeno dramsko dejavnost. Učni cilji so obsegali utrjevanje besedišča, 

povezanega z mestom (institucije, prevozna sredstva …), samostojno tvorjenje pisnega 

besedila ter javni nastop s posebno pozornostjo posvečeno izgovorjavi težjih črkovnih 

sklopov. Tema je bila že predhodno obravnavana, tako sem na neki stopnji preprosto 

povprašala učence, ali menijo, da bi bilo v Ljubljani mogoče kaj spremeniti na boljše. 

Učenci so bili zdaj že vajeni izražati svoje mnenje in so tudi zaradi nedavnih 

pozitivnih/negativnih izkušenj v Ljubljani imeli na zalogi kar nekaj predlogov. Ko je vsak, ki 

je želel, imel možnost izraziti svoje stališče, sem jih vprašala, kdo pa ima moč uveljaviti 

vse te predloge. Ker smo poklice predhodno že obravnavali, smo kmalu prišli do želenega 

odgovora: župan oz. županja mesta. Napovedala sem, da bodo danes potekale volitve za 

novega župana ali županjo Ljubljane in vsi bodo imeli možnost kandidirati. Seveda pa 

morajo predhodno pripraviti volilni program. Vse predloge, ki so jih na začetku povsem 

asociativno navajali, so zdaj morali urediti vsak zase v t. i. volilni program, v pomoč so jim 

bila naslednja izhodišča: 

Sem … kandidat/kandidatka za župana/županjo. 

Ljubljana je najlepše mesto na svetu, ker ... 

Ko bom postal župan/županja, bom … 

Poskrbel/-a bom za … 

Uredil/-a bom … 

Očistil/-a bom … 

Ohranil/-a bom ... 

Zgradil/-a bom … 

Najpomembneje pa je, da bom … 

 

Nato sem v razred prinesla tiskovni material – več različnih izvodov glasila Mestne občine 

Ljubljana. Vsak je pripravil svoj volilni plakat s pomočjo slikovnega gradiva iz mestnih glasil 

in volilnih sloganov, kot so si jih sami zamislili. Po končanem delu se je začela uradna 

predstavitev kandidatov, pri čemer sem bila sama v vlogi moderatorke, učenci pa v vlogi 

kandidatov/kandidatk za župana/županjo Ljubljane. Po vsaki javni predstavitvi, ki jo je 

dopolnjeval volilni plakat, je bil čas za vprašanja, ko so se preostali kandidati prelevili v 

zaskrbljene občane, sama sem bila še vedno v vlogi moderatorke. Zaključili smo z 

izjavami pred volitvami – vsak kandidat/-ka je imel/-a možnost izraziti zaključno misel, ki 

povzema njegovo/njeno volilno kampanjo in začele so se volitve. V skrinjico je vsak 

odvrgel listek z imenom izbranega kandidata/kandidatke in zmagovalka/izbrana županja je 

nazadnje imela še povsem improviziran zmagovalni govor. S tem se je zaključila naša 

drama in ponovno smo se prelevili v učence in učiteljico ter reflektirali izkušnjo kot celoto.  



4. Refleksija primera in javna predstavitev 

Drama v izobraževanju, ki sem jo izvedla z učenci, je dosegla zastavljene cilje, torej bi 

lahko na tej točki učni proces zaključili, vendar je pomemben del Mladinske poletne šole 

slovenskega jezika tudi končna predstavitev vsake skupine, zato sem se odločila, da našo 

dramo v prilagojeni različici tudi javno predstavimo. V nadaljevanju analiziram »županske 

volitve« s pomočjo elementov, značilnih za dramo v izobraževanju, ter hkrati navajam 

prilagoditve, potrebne za javno predstavitev.  

 

4.1 Kontekst dramske fikcije 

Fiktivni kontekst so v našem primeru predstavljale volitve, ki so za mlade tik pred 

polnoletnostjo še posebej aktualne. V fazi refleksije smo razmišljali predvsem o tem, kako 

so se naši začetni predlogi spremenili, ko se je začela »tekma« za glasove in kako to 

vpliva na realne izide volitev. Z vzdrževanjem konteksta dramske fikcije nisem imela težav, 

čeprav smo ga predvsem zaradi pomanjkljivega besedišča (»Učiteljica, kako se že 

reče ...«), pogosto prekinili. Za potrebe javne predstavitve smo seveda ves čas vzdrževali 

fiktivni kontekst, pri čemer smo si pomagali z vizualno projekcijo, ki je nadomestila tudi 

volilne plakate.  

4.2 Vloge in razmerja 

Učenci so prevzemali vloge županskih kandidatov, ki so jih oblikovali po svojih željah, 

vmes pa so prevzeli tudi vloge občanov Ljubljane. Izbor vlog je bil vnaprej premišljen – gre 

za vloge z visokim družbenim statusom, ki imajo možnost vpliva. Dorothy Heathcote (v 

O’Neill: 2015) na več mestih poudarja pomembnost samostojnega sprejemanja odločitev 

učencev v vlogi, ki imajo posledice v svetu dramske fikcije, kar je opisan primer nedvomno 

dosegel. Sama sem bila ves čas zgolj v vlogi moderatorke, v javni predstavitvi pa je tudi to 

vlogo prevzela ena od učenk. Ko smo se pripravljali na javni nastop, je do mene pristopil 

učenec, ki je imel posebej velike težave z izgovorjavo in prosil za manj zahtevno vlogo. 

Sam je predlagal, da bi nastopil v vlogi varnostnika enega od kandidatov, ki jo je tudi s 

pomočjo nebesednega koda odlično odigral.  

4.3 Dramska napetost 

Dramsko napetost so v naši drami povzročale približajoče se volitve, ki seveda niso bile 

vnaprej odločene, zato so imeli učenci občutek, da pomembno prispevajo k izidu drame in 

so ves čas ohranjali visoko raven zanimanja in posledično sodelovanja.  

Pri javni predstavitvi smo ohranili isti izvor dramske napetosti, vendar gledalci niso volili z 

oddajanjem listkov, pač pa je o zmagovalcu (zmagal je drug kandidat kot v razredu) 

odločala moč aplavza.  

4.4 Čas in prostor 

Fiktivni čas županskih volitev je tekel kronološko: pripravljanje programa – predstavitev 

programa – volitve. Seveda je vse potekalo v enem samem nonšalantnem zamahu, da 

smo brez težav ohranjali dramsko napetost. Pri javni predstavitvi smo volilne programe 

primerno skrajšali (ključen cilj je bil v tem primeru ohranjati pozornost občinstva), tako da 

je vsak ohranil samo temeljne točke, in tako dosegli podoben učinek.  



Pri oblikovanju fiktivnega prostora smo bili izrazito minimalistični – v razredu smo uporabili 

govorniški oder, na odru pa je vsak/-a kandidat/-ka zgolj stopila pred mikrofon. Ostalih 

rekvizitov nismo uporabljali; prostor je bil vzpostavljen v razredu zgolj besedno, na odru pa 

tudi s pomočjo vizualne projekcije.  

4.5 Jezik in gib 

Jezik je predstavljal izredno pomemben element naše drame, saj se je ta odvijala v okviru 

jezikovnega tečaja. Kljub temu med samo predstavitvijo kandidatov nisem popravljala 

jezikovnih napak, saj bi to pomenilo motnjo pri vzdrževanju fiktivnega konteksta, sem pa v 

vlogi učiteljice pomagala med pripravo govorov in volilnih plakatov ter po končanih govorih 

opozarjala predvsem na napake pri izgovorjavi. Mimika in gestika sta pomembno 

dopolnjevali nastope kandidatov, kar se je docela izrazilo šele pri javnih predstavitvah, ko 

so (skrajšani) besedni del že dovolj obvladali, da so svoje vloge izpopolnili tudi z 

nebesedno govorico.  

4.6 Simboli in pomeni 

Simbolna vrednost je prišla na vrsto predvsem v fazi refleksije, ko smo razmišljali o 

posledicah določenih dejanj, pogosto izvedenih povsem improvizirano, na podlagi odzivov 

sošolcev in sošolk. Ker smo v svet dramske fikcije prestavili realističen dogodek iz 

vsakdanjega sveta, s katerim se bodo učenci, ki so tik pred polnoletnostjo, kmalu seznanili 

v realni vlogi volivk in volivcev, je simbolna vrednost naše drame še toliko pomembnejša.  

Sklep 

Drama v izobraževanju je izrazito odprta forma, kar prinaša neomejeno število možnosti 

izpeljave. Zgoraj našteti elementi so sicer praviloma vedno prisotni, vendar je od izbire 

teme, udeležencev in širšega konteksta odvisna končna različica. Seveda pa povsem 

dokončna nikoli ni, saj je drama v izobraževanju proces, ki ga lahko vedno ponovno 

obujamo in poljubno spreminjamo. Temelj drame v izobraževanju opredeljuje že omenjeni 

pojem – proces. Kot izobraževanje samo, je tudi drama v izobraževanju vedno 

nezaključen proces z možnostmi neskončnih izboljšav. John O’Toole (1992: 2) procesnost 

v drami opredeli kot »stalno prevpraševanje elementov dramske forme z upoštevanjem 

konteksta in namena sodelujočih«. V skladu z omenjeno definicijo razredni kontekst in 

namen usvajanja/poglabljanja/utrjevanja obravnavane snovi predstavlja smiseln okvir za 

umestitev drame v izobraževanju.  
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