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UPORABA ELEMENTOV GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE PRI URAH ANGLEŠČINE NA 

ZGNL 

 

USING THE ELEMENTS OF EDUCATIONAL DRAMA AND THEATRE IN ELT AT 

ZGNL 

 

POVZETEK 

Z vnašanjem elementov gledališke pedagogike popestrimo pouk ter zmanjšujemo stres in 

tesnobo pri dijakih s posebnimi potrebami. Skozi igre vlog in s pomočjo nastopanja pred 

sošolci postanejo dijaki bolj suvereni pri uporabi angleščine, sproščeni in pripravljeni na 

aktivno sodelovanje pri pouku. Prispevek predstavlja primer vključevanja elementov 

gledališke pedagogike v pouk angleščine na srednji šoli Zavoda za gluhe in naglušne 

Ljubljana ter poroča o vplivih teh vaj na učenje angleščine, dinamiko v razredu in vedenje 

dijakov.  
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ABSTRACT 

 

Through introducing elements of educational drama and theatre into the classroom the lessons 

are more interesting and special needs students' stress levels and anxiety are lowered. By 

using role playing and performing in front of the class the students develop greater 

proficiency in English, they become more relaxed and more ready to actively participate in 

English lessons. The article presents an overview of incorporating elements of educational 

drama and theatre into English lessons at Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana and reports on 

the effects of these exercises on learning English, class dynamics and students' behaviour. 
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UVOD 

Že več let pri svojem delu opažam, da nekateri dijaki nimajo zadržkov do komuniciranja v 

angleščini in da jo z veseljem uporabljajo kot jezik sporazumevanja med seboj tudi med 



odmori. Večina teh dijakov namreč navdušeno igra računalniške igrice in so aktivni 

uporabniki spleta, zato je njihovo poznavanje pogovorne angleščine precej dobro. Pogosto 

omenijo, da se kakšnega izraza prej spomnijo v angleščini kot v slovenščini in nekateri celo 

poročajo, da jim je lažje komunicirati v angleščini. Vendar pa cilj učenja tujega jezika v šoli 

ni samo sproščena komunikacija. Opremiti jih moramo tudi z besediščem, v primeru dijakov 

srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega in srednjega strokovnega izobraževanja to 

vključuje tudi jezik stroke, s katerim bodo lahko suvereno ustno in pisno komunicirali na 

svojem poklicnem področju, spremljali novosti v tujem jeziku in poglabljali svoje znanje tudi 

s pomočjo tujih virov.  

 

Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Angleščina določa:  »Kandidati morajo pri 

pisnem in ustnem izpitu dokazati, da znajo uporabljati različna jezikovna sredstva skladno z 

namenom sporočanja (npr. uradno, poluradno, vljudnostno, prijateljsko) in svojim govornim 

položajem oziroma kontekstom.«  Če dijakov ne korigiramo in opozarjamo na ustrezno rabo 

jezika, uporabljajo samo najosnovnejše besedišče in slovnične strukture ter se pri 

komunikaciji v angleščini poslužujejo preveč neformalnih izrazov. Dijaki sicer nimajo 

posebnih težav z razumevanjem jezika in z vsakodnevno komunikacijo na relativno ozkem 

področju (npr. računalniške igrice, orožje, vojska itd.). Do težav pride, ko morajo uporabiti 

višji nivo jezika in ko od njih zahtevamo tudi pravilno rabo slovničnih struktur. Temu se 

običajno upirajo, saj ne vidijo smisla v uporabi zbornega jezika, če jih sogovorniki večinoma 

razumejo tudi, ko komunicirajo v pogovornem jeziku ali z osnovnim besediščem. Z 

uvajanjem elementov gledališke pedagogike naredimo pouk bolj zabaven in posledično 

postanejo tudi vaje v natančnem izražanju bolj znosne ter se jim dijaki manj upirajo. 

 

UPORABA ELEMENTOV GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE PRI POUKU ANGLEŠČINE 

 

Za usvajanje in utrjevanje novega besedišča pogosto uporabljamo vaje, ki vključujejo 

elemente gledališke pedagogike. Največkrat gre za branje dialogov, to je aktivnost, pri kateri 

morajo dijaki prevzeti najrazličnejše vloge (sosed, kupec, prodajalec, upokojenec, turist, 

prebivalec druge države …). Branje in govor povežemo z učenjem besedišča in slovnice. Da 

vse skupaj le ne bi bilo preveč suhoparno, vajo popestrimo z uporabo različnih naglasov, 

mimike in kretenj. Kasneje, ko je novo besedišče že predelano in dodobra utrjeno, se lotimo 

igre vlog, pri čemer se dijaki poskusijo postaviti v čevlje lika, čigar besede berejo ali 

pripovedujejo, se vživeti v dogajanje in dialog tudi odigrati.  

 

Nekateri dijaki so izrazito pozitivno naravnani do teh “mini” predstav, drugih pa to sploh ne 

zanima oziroma do aktivnosti čutijo celo odpor. Po besedah enega izmed njih je to 

“zapravljanje časa” in “guncanje afen”. Dijakov ne silim v nastopanje, zahtevam pa, da so 

spoštljivo občinstvo in ne motijo ostalih, ki v dejavnosti uživajo. S tem pozitivno vplivamo na 

razredno klimo, krepimo vezi med sošolci in izboljšujemo skupinsko dinamiko. Po besedah 

Anice Maček Intihar: »Gledališka dejavnost se vedno odvija v skupini. Četudi igra en sam 

igralec, tvori skupaj z gledalci skupino.« Dijaki, ki ne sodelujejo v samem nastopu, dobijo 

različne naloge, s katerimi jih vključimo v dogajanje, npr. da uredijo prostor ali zapišejo nov 

dialog. V enem primeru je dijak dosledno odklanjal kakršnokoli vključevanje v aktivnost, zato 

sva se dogovorila, da lahko v tem času prebere krajše poglavje iz angleške knjige, ki sem jo 

določila, in nam na koncu pove obnovo. Na ta način smo dosegli, da ni motil pouka, hkrati pa 

ta čas tudi zanj ni bil izgubljen, saj je vadil branje v angleščini, pisanje povzetka in 

predstavitev napisanega sošolcem. 

 

 



Pri pouku uporabljamo angleške učbenike in delovne zvezke Headway. Nova snov je običajno 

podprta z zvočnimi posnetki. Te poslušamo, nato pa dialoge še preberemo. Bolj sramežljivi 

dijaki jih preberejo sede. Nekateri pogumnejši in bolj sproščeni dijaki pa dialoge tudi odigrajo 

(npr. dva dijaka morata odigrati nakup vozovnice in gre en dijak ven iz učilnice, potrka …). 

Pozorni smo, da prav vsi dijaki sodelujejo, zato dialoge preberemo večkrat. Včasih jih še 

razširimo in nadgradimo z vprašanjem: Kaj mislite, da se je zgodilo potem? Dijaki pri tem 

radi sodelujejo, predlagajo najrazličnejše scenarije in so ustvarjalni. Dovoljene so različne 

rešitve in interpretacije, ki morajo biti logične. Zgodba mora imeti notranjo strukturo (npr. 

nakup v trgovini se lahko spremeni v oborožen rop, ne more pa se spremeniti v zabavo na 

plaži brez logičnih korakov, ki bi situaciji povezali).  

 

Nekateri dijaki imajo s tem precej težav, še posebej dijaki z motnjami avtističnega spektra 

(MAS). Pri njih se pogosto pojavljajo težave pri razumevanju socialnih situacij in ocenjevanju 

ter vrednotenju, kaj je primerno vedenje in odziv v različnih situacijah. Težave imajo z 

razumevanjem okoliščin, razbiranjem sporočilnega namena in upoštevanjem naslovnika. To 

se kaže tudi v izmišljenih situacijah, npr. ko mora dijak z MAS s sošolcem prebrati dialog in 

ga odigrati, lahko začne dodajati neprimerne izraze (kletvice) ali neustrezne 

stavke/fraze/izjave (neustrezne za svojo vlogo. Npr. prodajalec v trgovini s fotografskim 

materialom najverjetneje kupca ne bo pozdravil s »Howdy« ali mu rekel: »Go away, you silly 

bugger, your equipment is crap!«). Vse to moti ostale dijake in odvrne pozornost z učne snovi. 

 

Pri dijakih z MAS se v pisnih sestavkih pogosto pojavljajo nelogični preskoki in aluzije na 

pop kulturo, izrazi ali liki iz stripov in besedišče iz računalniških igric MMORG (ang. 

Massively multiplayer online role-playing games, v katerih igralec oblikuje in nadzoruje 

enega ali več likov, s katerimi se v navideznem svetu povezuje v klane in pri tem komunicira 

s soigralci z vsega sveta.) Pri urah angleščine jih opozorim na to, da je njihovo besedišče sicer 

funkcionalno v okolju, kjer ga največ uporabljajo, a vendar omejeno. Spodbujam jih tudi, naj 

bodo situacije v dialogih, čeprav bodo izmišljene, še vedno realne. Temu posvetimo precej 

pozornosti, se veliko pogovarjamo in neustrezno besedišče in nelogična nadaljevanja dialogov 

načrtno odpravljamo. Tako pri dijakih izboljšujemo sistematično razmišljanje, krepimo 

njihovo sposobnost uvida v povezavo vzrok-posledica in izboljšujemo njihove 

komunikacijske strategije: sposobnost podajanja argumentov, pojasnjevanja in utemeljevanja 

lastnega mnenja ali stališča.  

 

Pri vajah nadaljevanja dialogov se morajo dijaki postaviti v čevlje nekoga drugega, ki ima 

drugačne življenjske izkušnje od njihovih. Za dijake z MAS je to zelo zahtevna vaja, saj imajo 

lahko težave s fleksibilnostjo mišljenja, česar pa ne smemo zamenjevati s pomanjkanjem 

domišljije. (Golob M.) Lahko si pomagajo z osebnimi izkušnjami, ena od zahtev vaje pa je 

tudi to, da se sprašujejo o motivaciji likov in razlogih za njihova dejanja. Zato so se dijaki 

začeli bolje zavedati, da smo si med seboj zelo različni in da dejanja drugih težko presojamo 

zgolj skozi prizmo svojih izkušenj, stališč itd. Pri tem nam delo zelo olajša samozavedanje, ki 

ga krepimo z rednim branjem knjig v angleščini, o katerih se nato pogovorimo pri pouku. 

 

Dijakom vključevanje gledališke pedagogike v pouk angleščine koristi tako zasebno kot pri 

pouku angleščine, saj posledično lažje razumejo sebe in so tudi bolj dojemljivi za večplastno 

razumevanje drugih, kar dolgoročno (podkrepljeno z vajami čuječnosti) vodi v manj stisk in 

konfliktov. Izboljša se kvaliteta njihovih pisnih sestavkov, kjer smo, kot zahtevajo navodila za 

ocenjevanje poklicne mature iz angleščine, pozorni na natančno razvijanje misli, opisovanje 

in izražanje lastnih stališč, ki jih morajo dijaki znati ustrezno utemeljiti in ponazoriti s 

primeri. Ponavljanje besed je redkejše, saj so bolj sproščeni pri uporabi raznolikega besedišča 



in pogumneje uporabljajo tudi idiomatske izraze. Ker smo pri pisanju dialogov pozorni na 

ustrezno rabo besedišča (formalno ali neformalno, primerno situaciji), njihovi pisni sestavki 

običajno ustrezajo zvrsti besedila. Pozorni smo na to, da morajo biti dogodki in situacije med 

seboj povezani ter si logično slediti, zato je besedilo bolj smiselno povezano in ustrezneje 

členjeno. Prehodi med stavki, povedmi in odstavki so bolj tekoči in razumljivi, manj je 

nelogičnosti in preskakovanja. 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

 

Uporaba elementov gledališke pedagogike je lepa in dobrodošla popestritev pouka tujega 

jezika. Večina dijakov zelo rada sodeluje v teh aktivnostih, tisti, ki pa jih iz različnih razlogov 

odklanjajo, so sprejeli vlogo opazovalca oz. gledalca. To izboljšuje razredno klimo in 

pozitivno vpliva tako na samopodobo dijakov kot tudi na pisno in ustno izražanje dijakov v 

angleščini, kar se najbolj očitno kaže pri dijakih z motnjami avtističnega spektra (MAS). 

 

Vseeno pa gledališko pedagogiko v pouk vključujemo premišljeno in le, kadar to predstavlja 

obogatitev učnega procesa. Učna snov, ki jo moramo pri pouku predelati, je namreč obširna in 

dijake na koncu šolanja v srednjem strokovnem in poklicno-tehniškem izobraževanju čaka 

poklicna matura, zato se z njimi ne lotevam dramatizacije obširnejših odlomkov ali celo 

organizacije predstav. 
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