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GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI 
 
POVZETEK 
 
V prispevku opisujem primer uporabe gledališke pedagogike, pri pouku 
likovne umetnosti, v srednji šoli, v programu splošne gimnazije. 
Predstavljen je sklop ur, kjer smo skozi časovni okvir antike in glavnih 
arhitekturnih spomenikov, spoznavali preteklost in sedanjost ter iskali 
most komunikacije med njima, z orodji drame. Dijakom je bilo 
omogočeno, da so se skozi različne vloge odzivali na zgodovinske, 
umetniške, socialne in medsebojne vloge ter odkrivali raznolikost odnosa 
v različnih perspektivah. Takšna aktivna vloga omogoča, da se razvijejo 
veščine v komunikaciji in sodelovanju, nudi se vpogled v širša družbena 
in socialna vprašanja.  
 
 
Ključne besede: gledališka pedagogika, kreativna drama, umetnost, 
antika, srednja šola. 
 
ABSTRACT 
 
 
In my article I describe an example of the use of drama as a teaching 
tool and approach at the arts lessons at grammar school. A number of 
lessons are being presented in which we explored antiquity and the main 
antique architectural monuments and we were learning about the past 
and present and searching for the communication bridge between them 
with the tools of drama. By acting different roles the students were able 
to respond to historic, artistic and social circumstances and to interact 
among themselves and they could discover the variety of relationships 
through different perspectives. Such active participation enables the 
development of communication skills and cooperation and offers the 
insight into broader community issues and social aspects. 
 
Keywords: drama in education, creative drama, art, antique, 
secondary school 
 



RAZLOGI, PROBLEMI 
 
Kot učitelji kaj hitro zapademo v rutino in pozabimo na navdušenje, s 
katerim smo se lotevali ur na začetku poučevanja. Zato je potrebno 
investirati čas za izobraževanje s kvalitetnimi predavatelji,  odkrivati 
vedno nove načine poučevanja in ohranjati navdušenje v nas samih. 
Eden od takšnih vedno navdihujočih predavanj, je bilo tudi predavanje 
Chrisa Cooperja, ki me navduši in spodbudi, da dramo predstavim 
večjemu številu dijakov in ne samo peščici dijakov v okviru gledališkega 
krožka. 
 
Gledališče je v srednji šoli le v sklopu književnosti, pri predmetu 
slovenščina, zato se ga izvaja kot medpredmetno povezovanje pri pouku 
likovne umetnosti ali v okviru dejavnosti dramskega krožka (izbirne 
vsebine). 
 
Kot učitelj se spopadem s problemom obravnavane teme. In kot piše v 
publikaciji, Ustavarimo drugačen svet: »Pomislite na vašega najljubšega 
umetnika ali obliko umetnosti, ali na nekaj, kar vas je navdihnilo (na 
primer igro, film, sliko, roman, pesem, ples, fotografijo, glasbo ali celo 
umetnike, ki so to ustvarili) in to uporabite, ko oblikujete ideje za dramo, 
ki bo zanimiva za vas in za vaše učence, dijake, študente - pomislite, ali 
bi bilo to lahko del vašega rednega načrta.« (Ustvarimo drugačen svet, 
str. 37) Od nekdaj so me navdihovali mogočni templji v Atenah, stavbe, 
ki stojijo še po toliko letih v Rimu in burijo našo domišljijo. Odločim se za 
obravnavo antične arhitekture v sklopu štirih ur likovne umetnosti. 
Medpredmetno se povežem s kolegicama, ki poučujeta zgodovino ter 
književnost. Dijaki so s snovjo dobro seznanjeni, zato domnevam, da bo 
začetna motivacija dobra. 
Problemi in vprašanja, s katerimi se soočam so: 
1. Kako bodo nove tehnike sprejete v razredu, ki takšnega načina dela 
še ni spoznal? 
2. Kako približati take vrste poučevanja dijakom, ki niso umetniško 
naravnani? 
3. Kako ohraniti hkrati noto resnosti in sproščenosti ter motivirati dijake? 
 
TEORETIČNO OZADJE  
 
Drama in gledališče temeljita na skupni  izkušnji vpletenih, kjer je 
bistvenega pomena ustvarjanje varnega prostora, kjer se vsak 
udeleženec počuti videnega in slišanega. Samo prostor zaupanja 
omogoča, da se vsi obnašajo, kot da so v nekem drugem kraju in času. 
(Povzeto po: Chris Cooper, Poletne gledališke delavnice, JSKD, Koper, 



2018) Igrati aktivno vlogo v drami je miselna drža, kjer smo naenkrat v 
dveh svetovih. V domišljiskem svetu in v resničnem svetu. Pomen drame 
je v dialogu med tema dvema svetovoma. Ko igramo, se ne kažemo 
zgolj drugim, temveč vidimo tudi sebe in doživimo vpogled v sebe, v 
svojo lastno ustvarjalnost (Ustvarimo drugačen svet, 2010). 
 
Drama poudarja sam proces in gradnjo izkušenj ter ustvarja dramatične 
situacije, v katere so udeleženci pozvani, da jih raziskujejo v različnih 
perspektivah, premikajo časovne okvire, rešujejo probleme ter poziva k 
globjemu razumevanju. Tak pristop omogoča raziskovanje problemov v 
samem središču človekovega stanja ter se osredotoča na ugotavljanje 
priložnosti za učenja in kako le-te organizirati (Bentley, 1964). 
 
 
IMPLEMENTACIJA GLEDALIŠKE DEJAVNOSTI PRI POUKU 
UMETNOSTI 
 
Heathcote and Bolton (1994) sta predlagala uporabo štirih vodil pri 
načrtovanju aktivnosti z uporabo drame v izobraževanju v razredu (str. 
27), čemur tudi sama sledim: 
 
1. Učitelj predstavi področje, kjer učinkovito uporabi kombinacijo  
govorjenja in vizualno podobo/sliko/predmet.  
2. Učitelj naj bi aktivno zavzel vlogo ter sodeloval v sami igri.  
3. Dijaki morajo sami izbrati vloge, le na ta način lahko občutijo moč. 
4. V teh vlogah, lahko cela skupina gradi preteklost, sedanjost in  
prihodnost v svetu drame. 
 
Predstavljam primer uporabe drame pri pouku, v okviru predmeta likovna 
umetnost, na temo: antična arhitektura. 
 
Sodeluje 30 dijakov prvih letnikov, razred razdelim na tri skupine. Vsaka 
skupina si izbere svojo arhitekturo, ki bo inspiracija in okvir za 
raziskovanje. Na voljo imajo tri vidnejše arhitekture: Partenon v Atenah, 
Flavijev amfiteater v Rimu in Hadrijanov Panteon v Rimu. 
 
Dijaki imajo na voljo eno uro, da pripravijo predstavitev. Prva  skupina se 
pripravlja v razredu, druga v knjižnici, tretja na hodniku. V posamezni 
skupini je 10 dijakov. Otroci si razdelijo vloge, ki so jim poznane že iz 
predhodnega dela v skupinah, saj je organizacija dela, kjer učitelj ne bo 
ves čas prisoten, izredno pomembna. 
 
 



 
V skupinah si dijaki razdelijo različne vloge:  
 
-»usmerjevalec pogovora« poskrbi, da teče beseda o temi in se od nje 
ne oddaljijo, 
-»časovni okvir« je pozoren na uro in čas, določen za raziskovanje, 
-»spodbujevalec« poskrbi, da je v skupini spodbudno okolje in so vse 
ideje sprejete enakovredno, 
-»merilec glasnosti« je pozoren na jakost pogovora in dela ter pazi, da 
skupina s svojim delom ne moti drugih, 
-peti poskrbi za dodatno literaturo iz šolske knjižnice, 
-šesti poskrbi, da so ideje zapisane, 
-štirje dijaki so zapisovalci idej na A3 šeleshamer. 
 
Razložim potek ustvarjanja ter dijakom omogočim čas ene ure, da iz 
učbenika in dodatne literature pridobijo podatke o templjih in obredih, ki 
so se v njih dogajali. Opozorim na glavne razlike med grško in rimsko 
arhitekturo; »Grška arhitektura je bila namenjena pogledu od zunaj. 
Ljudje so se zbirali okrog oltarja pred svetiščem in tam sodelovali pri 
bogoslužnem obredu. Rimljani so, nasprotno, s Panteonom ustvarili 
vesolje v notranjosti. Verniki so se tu zbrali, da so ločeni od zunanjega 
sveta ustvarili stik z bogovi. Pozneje so to novo pojmovanje arhitekture in 
veljave notranjega prostora povzele krščanske stavbe.« (Zgodovina 
slikarske, kiparske in arhitekturne umetnosti, str. 51) Sam namen ure ni, 
da posredujem znanje, temveč, da dijaki sami interpretirajo poznano ter 
raziskujejo tudi nepoznano. Dijake spodbujam, da v prizoru odgovarjajo 
na različna vprašanja: 
 

1. Ali nam lahko poznavanje nekega drugega obdobja, načini gradnje, 
mišljenje, vera, pomaga razumeti življenje v našem času? 

2. Se zgodovina ponavlja?  
3. Kako bi bila ta situacija videti iz perspektive arhitekta, vladarja, 

gladiatorja, režiserja antične predstave? 
4. Kdo so gladiatorji v današnjem času?  

 
Učitelj deluje kot posrednik med skupino in učno situacijo in spodbuja 
udeležence s podvprašanji, da okrijejo različne odgovore in razvijajo 
domišljijo. 
 
Seznanitev dijakov z dramskim pristopom: med prizorom poskušajte ne 
igrati, temveč biti tam, v prizoru (demonstracija učitelja). »Kakor moramo 
tudi sami v trenutku, ko se dvigne zavesa, pozabiti na domače težave, 
slabe ocene v šoli ali na jutrišnji prvi zmenek. Med igralcem in gledalcem 



mora steči povezava ali komunikacija, torej odnos, ki ga ne sme zmotiti 
nič zunanjega.« (Lukan, str. 75) Dijaki imajo na voljo tri ure za dramske 
prizore in raziskovanje ter predstavitve. Ena skupina kaže prizor, ostali 
opazujejo. 
 
Med samimi prizori včasih zamrznem dogajanje ter spreminjam 
perspektivo. Dijake spodbujam, da lahko raziskujejo mostove med včeraj 
in danes, spodbujam, da o že znanem razmišljajo drugače ter se 
osredotočajo na njihova doživetja in izkušnjo. Vodim jih s podvprašanji in 
poskušam odpirati različne perspektive. 
 
 
 
 
REZULTATI  
 
Dijaki so sodelovali, se med samim procesom učili ter ponovili snov, 
izkusili in doživeli novo znanje o antiki, svetu, v katerem živijo. Učenje je 
zaradi pozitivne motivacije steklo hitreje, povprečje ocen je bilo pri 
pisnem testu nad povprečjem, zato sem se odločila, da bom dramo pri 
pouku likovne umetnosti uporabljala redno.  
Projekt je imel podporo vseh glavnih uslužbencev v šoli, še posebej 
ravnatelja ter učiteljice za zgodovino in književnost. Na ta način sem tudi 
odkrila dijake, ki jim je drama in gledališče še posebej zanimiva in z njimi 
nadaljevala delo v gledališkem krožku. 
 
Učinek gledališke pedagogike na socialni in čustveni razvoj otrok se 
kaže: 
-razvija se empatija, 
-krepi se razredna povezanost, 
-krepi se radovednost in ustvarjalnost, 
-dobijo dovoljenje za raziskovanje: biti jezni, žalostni, resni, veseli skozi 
dramo in v življenju, 
-tudi dijaki, ki ne razumejo slovenskega jezika, dobijo priložnost pri 
aktivnem sodelovanju v prizoru. 

 
Na šoli potekajo različne dejavnosti, povezane z gledališčem, zato je  
umestitev same gledališke pedagogike v redno uro likovne umetnosti 
dobro sprejeto. Hkrati služi kot predstavitev gledališkega krožka prvim 
letnikom. Zaradi podpore vodstva, ni nobenih problemov pri umeščanju 
gledališke pedagogike v redne ure pouka, saj se združujejo, tako s 
samim poukom umetnosti, kot s predstavitvijo interesne dejavnosti. 
 



ZAKLJUČEK 

Izobraževanje je večplastno in sama izkušnja je tista, ki nas spremeni za 

vedno. Med dijaki so nekateri izrazili željo, da nadaljujemo s takšnim 

načinom dela, kar mi po začetnem omahovanju da dodaten zagon za 

nadaljne delo in pokaže, da sem na pravi poti. Delo v skupinah in izbrana 

tema se izkaže za pravilno, saj dijaki o njej govorijo še tedne. Tudi jasna 

razdelitev vlog se pokaže za uspešno, saj vsak dijak ve, kakšna je 

njegova dodatna zaposlitev, pri sami kreaciji prizora pa ni glavnega 

režiserja in igralcev, temveč gre za skupinsko delo na prizoru.  

Opisani način dela z dijaki se je pokazal za uspešnega, zato bom z njim 
nadaljevala tudi v prihodnje in ga uvrstila v redne ure.  
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