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UPORABA METOD GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE PRI DOPOLNILNEM POUKU  

Povzetek 

V prispevku je predstavljenih nekaj idej o tem, kako si pri dopolnilnem pouku 

pomagati z metodami gledališke pedagogike. Učenci imajo radi raznolikost in 

gledališka pedagogika ponuja veliko možnosti. Znanje, pridobljeno na ta način, 

je trajnejše, bolj zanesljivo. Učenci ga sprejemajo kot igro, učijo pa se tudi 

samoregulacijskih spretnosti in socialnih veščin. 

 

Ključne besede: učenje, igra, dopolnilni pouk, gledališka pedagogika 

 

SUPPLEMENTARY CLASSES WITH THEATRE PEDAGOGY 

Summary 

This article puts some ideas about helping children at supplement classes, with 

the methods of theatre pedagogy. Schoolchildren need the variety of methods 

and theatre pedagogy in the classroom offers many possibilities. Knowledge 

acquired in this manner is more long-lasting and more reliable.  It's like a play 

to children, they learn and develop various abilities and social competences 

Key words: learning, play, theatre pedagogy in the classroom, supplement 

classes 

 

1 Zakaj gledališka pedagogika? 

Pri vsakodnevnem delu z učenci se vedno znova srečujem z učenci, ki imajo pri 

običajem delu in učenju težave. Težave, ki jih imajo, so med sabo različne, zato 

tudi neprestano iščem nove in nove načine, kako jim približati učenje in jim 

pomagati, da se obravnavano snov tudi trajno naučijo. Trajnost znanja je ena 

od temeljnih težav, s katerimi se srečujem. Snov v prvi triadi se kontinuirano 

poučuje in nadgrajuje. Učenci, ki se o isti stvari učijo že tretje leto, pogosto v en 

glas zatrjujejo, da obravnavano snov slišijo / vidijo prvič v življenju. To vidim kot 

težavo.  
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Pred dvema letoma sem se prvič udeležila izobraževanja s področja gledališke 

pedagogike. Na delavnicah, ki so bile izjemne, sem dobila veliko novih idej, 

konkretnih napotkov in izhodišč, zato sem jih sklenila preizkusiti tudi v praksi.   

 

2 Teoretično ozadje 

Obstajajo različne teorije učenja. Razvijale so se skladno s tehnološkim 

razvojem in razvojem znanosti, namenjene pa so bile predvsem razumevanju 

procesov in skušale pomagati do večje učinkovitosti učenja in poučevanja.  

V 20. stoletju se je tako pojavil behaviorizem, pri katerem učenje prestavlja 

spremembo zaradi usvajanja znanja, krepitve določenega vedenja ali uporabo 

asociacij iz okolja.  Verjeli so, da se dražljaj krepi, če mu sledi pozitiven učinek.  

Nekako ob istem času se je začela razvijati t. i. Geštalt psihologija, ki je 

predvidevala, da se učimo s pridobivanjem vpogleda, z odkrivanjem strukture, 

posledica česar je nato razumevanje nekega pojma ali dogajanja.  

Gardner, kot utemeljitelj kognitivne psihologije, je raziskoval predvsem 

strategije, ki omogočajo kompetentno reševanje kompleksnih problemov. 

Učenje je razumljeno kot usvajanje znanja, učbeniki in predavanja pa najboljši 

način za usvajanje znanja.  

Konstruktivizem ponuja nov koncept izobraževanja. Učenci naj bi aktivno gradili 

svoje znanje in veščine, pri čemer izhajajo iz njihovih lastnih preferenc in 

sposobnosti ter predznanja. Nadgradnja konstruktivizma je t. i. 

sociokonstruktivizem, ki se razvije konec prejšnjega stoletja.  Poudarja pomen 

konteksta, še posebej socialnih odnosov. Učenje in kognicija sta interaktivni 

dejavnosti, med posameznikom in konkretno situacijo, znanje pa delno 

proizvod dejavnosti, konteksta in kulture, v kateri se razvija in v kateri je 

uporabljeno.  (Povzeto po de Corte, 2013, str.  37-64)  

Sodobne teorije učenja postavljajo učenca v aktivno vlogo. Tradicionalni načini 

poučevanja, pri katerih je bilo znanje podano, so zastareli. Način življenja in vse 

hitrejši razvoj tehnologij zahtevajo drugačna znanja kot nekoč. Zaradi relativno 

enostavnega dostopa do podatkov ni več potrebe po memoriranju velikih 

količin podatkov, potrebna pa je prilagodljivost, sposobnost povezovanja 

(podatkov), pripravljenost na nove izzive. Učinkovito učenje nujno vsebuje 

elemente sodelovanja, socialni vidik je izjemno pomemben.  



V praksi se pri učenju pogosto pokaže, da imajo učenci predvsem težave s 

prenašanjem znanja z enega področja na drugega. Čeprav se, predvsem v prvi 

triadi, zavestno trudimo, da so učne vsebine podane in predstavljene 

interdisciplinarno, da se pri delu cel čas išče medpredmetno povezovanje in 

nanj tudi opozarja, je tega spontanega prenosa premalo. Gledališka pedagogika 

lahko pomeni korak naprej v pravi smeri. To ne pomeni, da vse, kar sodi na 

področje gledališča, nekritično prenesemo v šolski prostor, pač pa, da z 

obstoječim znanjem oplemenitimo svoje delo in povečamo učinkovitost.  

 

3 Uporaba prilagojenih metod gledališke pedagogike pri dopolnilnem 

pouku 

Vaje, ki sem jih spoznala na delavnicah sem vključila predvsem k dopolnilnem 

pouku. Učencem sem skušala na ta način pokazati, da učenje ne rabi biti vedno 

statično, da se lahko zabavamo tudi pri zapletenih nalogah in jih skušala 

spodbuditi k odkrivanju novih poti za učenje in razumevanje snovi.  

Najlažje je bilo elemente gledališke pedagogike uporabiti pri matematiki in 

slovenščini.  

Pri dopolnilnem pouku slovenščine smo se ukvarjali predvsem s pravopisom. 

Pravilen zapis besed in ločil sta tisto, kar učencem pogosto povzroča težave. Pri 

ločilih smo se pozabavali tako, da smo v prepoznavanje ločil vključili gibanje. 

Najprej smo se dogovorili, kakšno gibanje predstavlja katero od ločil. Za začetek 

sem gibanje določila jaz. Kasneje smo se za preostala ločila dogovorili skupaj.  

V nadaljevanju smo vadili branje ločil. Na tablo sem napisala enostavno poved, 

ki jo je bilo potrebno prebrati glede na ločilo (npr. Janja ima torbo. Janja ima 

torbo? Janja ima torbo!). Učenci so bili sprva zelo zadržani, potem pa so komaj 

čakali, da pridejo do povedi, kjer ni pike. Popestrili smo tako, da smo se 

dogovorili, da je učenec z gibom nakazal, katero ločilo mora prebrati sošolec. 

Učili smo se tudi tako, da smo vadili tudi branje in pisanje. V parih so zapisali 

nek pogovor, običajno smo bili dogovorjeni za pravili, da ne sme biti 

enobesednih povedi in da naj ne bo več kot 10 povedi. Ob sta morala zapisati 

enako besedilo, za katerega sta se dogovorila. Potem sta si izmenjala zapis in ga 

pogledala, če se v čem razlikujeta, če se nista, je veljalo, da je zapisano pravilno. 

Potem sta imela približno minuto ali dve časa, da sta vadila, kako to povedati 

/prebrati, sledila je predstavitev. Namen je bil, da čim bolj doživeto povesta ali 

prebereta tisto, kar sta se dogovorila, ostali smo bili gledalci. Ko smo to delali 



prvič, je bilo zelo okorelo, dialogi so bili dolgočasni. Ko smo ponovili večkrat, so 

se veselili predvsem dela, ko je bilo treba dialoge predstaviti, saj so skušali igrati 

in nas kot gledalce impresionirati.  

Seštevanje in odštevanje do 100 marsikomu povzročata težave. Čeprav učenci, 

ki obiskujejo 3. razred v osnovi že poznajo števila do 100, nekaterim številske 

predstave, koliko je in kaj sledi, povzročajo težave.  

Tako smo se šli nekaj enostavnejših, prilagojenih iger. Usedli smo se v krog, 

povedala sem število in morali so nadaljevati zaporedje. Treba je bilo pohiteti in 

pripeljati števila do mene, ne da bi se pri tem zmotili. S tem v manjši skupini ni 

bilo težav.  

Nalogo smo stopnjevali. Iskali smo zaporedje, pri katerem je bilo pravilo, za 

poveš 2 več (4, 6, 8, …) 2 manj, 3 več, 3 manj. Tu so se že pojavile težave. 

Predvsem pri operaciji manj, če pa sem kot izhodišče vzela število, ki je večje od 

20, je bilo zapletov še več.  Ker je bilo predvidljivo, kdaj bo kdo na vrsti, smo se 

potem dogovorili, da tisti, ki pove pravilni rezultat, izbere naslednjega, ki bo 

odgovarjal.  

Pri učenju večkratnikov smo uporabljali gibanje. Pri poštevanki števila 3 smo se 

premikali po prostoru. Glede na to, kateri večkratnik je učenec predstavljal, 

tako daleč je moral oditi od izhodiščnega mesta. Učenci so tako ob koncu stali v 

neki diagonali. Druga možnost, ki smo jo večkrat uporabili je bila, da so se 

premikali po prostoru, glede na velikost števil, odvisno od tega, katere 

večkratnike so morali povedati. Morali so delati izjemno kratke korake na 

začetku in neizmerno dolge na koncu, kar se je običajno ustavilo nekje pri 5x, 

takrat so za pomoč poklicali nekoga, ki jim je pomagal narediti tako velik korak. 

Pri tem smo se zabavali in ponavljali.  

Poštevanko smo vadili tudi v krogu, podobno kot vaje zaporedij. Vsak je bil 

večkratnik nekega števila, povedal ga je, ko je prišel na vrsto. Uporabili smo 

lahko tudi nevidno žogo, ki smo jo metali, za določanje naslednjega, včasih smo 

si podajali predmet, ki je postajal vedno težji ali lažji, kar je bilo odvisno od 

tega, ali smo vadili množenje ali deljenje. 

 

4 Ali deluje? 

Pri delu z elementi gledališke pedagogike so se učenci sprostili, bolj so bili 

pripravljeni na delo. Učna snov, ki smo jo na ta način utrjevali, ni bila njihova 



nasprotnica, temveč sredstvo za doseganje cilja (igre). Pri tovrstnem delu sem 

kot učiteljica lažje delala z manjšo skupino, v tem primeru so bili to učenci, ki 

obiskujejo dopolnilni pouk. Pri večji skupini je bilo težje doseči upoštevanje 

pravil, ker je tudi dalj časa trajalo, da so prišli vsi na vrsto.  

Vsi učenci, s katerimi sem delala na ta način so napredovali. Bistveno, kar sem 

skušala doseči in sem dosegla je to, da so dopolnilni pouk z veseljem obiskovali. 

Dober glas so tudi razširili in pogosto so dopolnilni pouk obiskali tudi učenci, ki 

ga sicer ne potrebujejo, saj je bilo druženje in učenje prijetno. 

 

5 Zaključek 

Metode gledališke pedagogike učijo učence sodelovanja, timskega dela in 

kreativnosti. To so obenem ključne kompetence za prihodnost vsakega od nas. 

Kot učitelji smo omejeni z učnim načrtom, ki nam predpisuje vsebine in cilje, ki 

jih moramo doseči, zato je smiselno, da te vsebine in cilje delamo na način, ki je 

učencem blizu in jim omogoči zadovoljstvo ob  dejavnosti, ne le ob rezultatu. 

Ob delu sem dobila še precej idej, ki jih bom v prihodnjih letih vsekakor 

poskusila uporabiti v razredu. Predvsem nameravam učence sistematično 

navajati na vlogo igralcev in gledalcev. Opažam, da imam pri delu s skupinami 

težavo običajno v sklepnem delu, ko je potrebno predstaviti rezultate svojega 

dela. Takrat običajno nekdo nastopi, ostali pa smo publika. V priročniku 

Spolinove (1980) me je tako predvsem pritegnila vaja, ki je namenjena ravno 

temu odnosu. Pomaga nam lahko tako pri tovrstnih nalogah, kot pri pripravi in 

izvedbi govornih nastopov. Nekaj vaj, s katerimi učence učimo timskega dela, 

sodelovanja, predvsem pa (samo)zavedanja, je opisanih tudi v magistrskem 

delu Priglove (Prigl, 2018). 

Gledališka pedagogika je v osnovi namenjena gledališču, a načini dela in 

vsebine so pomembne in ključne za oblikovanje kompetenc, ki bodo iskane in 

uporabne v prihodnosti.  
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