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Pravljična stena 

Povzetek: 

Prispevek opisuje sodelovanje v Erasmus+ projektu -  InnoTeach. Opredeljuje možnosti 

povezovanja elementov gledališke pedagogike, likovnega in filmskega ustvarjanja z Lizbonsko 

strategijo  in ET 2020. Problematizira vdor poslovnih modelov v izobraževalni sistem in 

predstavi enega od možnih načinov, kako vzpostaviti enakovreden dialog in partnerski odnos 

med različnimi deležniki, ki soustvarjajo pedagoški prostor. 

Pokaže kako z interdisciplinarnim pristopom krepimo ustvarjalnost in radovednost učencev 

ter učiteljev, kako lahko vzpostavljamo odnos do dela in dosežkov drugih ter do prostora, v 

katerem ustvarjamo in živimo. Predstavi eno od možnosti, kako lahko učenci preko različnih 

zvrsti umetnostnega ustvarjanja aktivno sooblikujejo in preoblikujejo učne procese. 

 

KLJUČNE BESEDE: ustvarjalnost, mednarodni projekti, filmska vzgoja, projektno učenje, 

gledališka pedagogika 

Fairytale wall 

 

Abstract:  

The article describes collaboration in Erasmus+ project – InnoTeach. It discusses the link 

between theatre pedagogy, art and film creation with the Lisbon Strategy and The Europe 

2020 Strategy. The article problematize the ingress of business models into the educational 

system and presents one of the possible ways to establish an equivalent dialogue and 

partnership relationship between the various stakeholders who co-create the pedagogical 

space. 

It presents an example of an interdisciplinary approach, with wich we strengthen the 

creativity and curiosity of students and teachers, strengthen the attitude to work and 

achievements of others, and to the space in which we create and live. It presents one of the 

possibilities how students can actively co-shape and re-shape learning processes through 

various types of artistic creation. 
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1. RAZLOGI, PROBLEMI 

Šolski prostor je nenehno tarča upravičenih in neupravičenih kritik, da nezadostno izpolnjuje 

svojo izobraževalno in vzgojno funkcijo. Pred učitelje prihajajo nove zahteve in obveznosti, 

delo postaja močno regulirano in normirano, sredstva, namenjena za profesionalni razvoj 

učiteljev in izvedbo pouka pa se zmanjšujejo. Ena od možnosti, da se učitelji kvalitetno 

razvijajo in izobražujejo, so evropski projekti.  

Osnovna šola Trnovo se je v šolskem letu 2016/17 priključila dvoletnemu mednarodnemu 

Erasmus+ projektu InnoTeach: Razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti za učitelje v 

osnovnih šolah, v katerem sodelujejo trije inštituti: Korona plus d.o.o., Inštitut za 

inovativnost in tehnologijo (Slovenija), iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és 

Kutatóközpont Kft. (Hungary), I.S.C.N. GesmbH (Austria)  ter dve šoli iz Slovenije, dve iz 

Madžarske in ena iz Avstrije. Cilj projekta je razvijati kompetence s področja kreativnosti in 

inovativnosti, uporabe IKT-ja in podjetništva pri učiteljih, da bodo le-ti kasneje lahko znanja 

kvalitetno prenesli na učence in v šolskem okolju zastavili projekte, ki bodo ta znanja krepili 

in utrjevali. V prvem delu projekta je bil narejen seznam kompetenc, pripravljena gradiva za 

izobraževanje ter organizirano mednarodno usposabljanje za učitelje mentorje na 

Madžarskem, ki so v drugem delu projekta imeli nalogo organizirati šolanje za učitelje 

mentorje na lokalnem nivoju. V okviru tega usposabljanja so učitelji s podporo mentorjev 

zastavili v svojih šolah inovativne projekte, ki se bodo nadaljevali tudi po zaključku projekta.  

Izbrana gradiva so pretežno nagovarjala s primeri in metodološkimi pristopi, ki jih 

uporabljajo v poslovnem svetu. Cilji inovacij, predstavljenih v gradivu večine so bili 

osredotočeni na primere iz poslovnega okolja: kako so skrajšati čas izdelave, prepričati 

kupce, da izdelek ali storitev potrebujejo, povečati dobiček, racionalizirati proizvodnjo, 

ustvariti dodatne storitve in podobno. Kreativni procesi so  bili dostikrat ukalupljeni s 

časovnicami in  hitrimi metodološkimi pripomočki. Cilji inovacij so bili  jasno definirani in 

pogosto parcialni. Z gledišča učitelja in vzgojitelja sem se v predstavljenih modelih počutil 

nekoliko utesnjeno. Ker je bila naša naloga prepričati vsaj še šest učiteljev za sodelovanje v 

projektu in v procesu šolanja, se je porodila ideja za kratek predstavitveni video projekta 

InnoTeach. To je bilo izhodišče za delo z učenci, ki ga bom predstavil v nadaljevanju 

 

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

Pred učitelje je bilo z nedavnimi procesi družbenih sprememb in posledično spremembami 

šolskega sistema postavljenih veliko novih zahtev. Država naj bi zagotovila pogoje za 

izvajanje novosti, učitelji pa naj bi se izobrazili za poučevanje novih in drugačnih vsebin ter za 



drugačen pristop v načinu procesa učenja.  Vendar pa menim, da so reforme, ki v svetovnem 

merilu spodbujajo k decentralizaciji, standardiziranju metod in vsebin, novemu 

»managementu« šol, »profesionalizaciji« učiteljev, pravzaprav »competitivity – centred« 

(Carnoy, 1999, po Laval, 2005). Novi šolski in vzgojno – izobraževalni model, ki se poskuša 

uveljaviti tako, da nenehno oblikuje nove sezname kompetenc, ki naj bi jih udeleženci 

pridobili preko strogo usmerjenih dejavnosti,  temelji na vse bolj neposredni podvrženosti 

šole ekonomskemu razmišljanju. 

Lizbonski pomladanski vrh je leta 2000 oblikoval Lizbonsko strategijo. Poziv Evropske 

komisije državam članicam je bil sledeč: 

Države članice naj: 

- poskrbijo, da bodo mladi preko sistemov izobraževanja in usposabljanja pridobili ključne 

veščine, ki so pomembne za življenje odraslih in ki so osnova za njihovo vse življenjsko 

učenje; 

- poskrbijo, da bodo izvedeni ukrepi, ki bodo tudi mladim z manj priložnostmi nudili podporo 

pri izpolnitvi njihovega izobrazbenega potenciala: 

- poskrbijo, da tudi odrasli lahko razvijejo in izpopolnijo svoje ključne veščine; 

- poskrbijo za primerno infrastrukturo, ki bo omogočala izobraževanje in usposabljanje 

odraslih (učitelji, trenerji, merila uspešnosti ipd.); 

- poskrbijo za povezavo med izobraževanjem in usposabljanjem odraslih ter delodajalci, 

socialnimi partnerji in ostalimi, ki vplivajo na razvoj politike (Ključne kompetence za 

vseživljenjsko učenje, 2006). 

 

Oblikovan je bil nabor osmih ključnih kompetenc, ki so postale temelj za oblikovanje različnih 

formalnih in neformalnih izobraževalnih programov.  

V nadaljevanju je Svet Evrope leta 2009 sprejel strateški okvir  Sodelovanje EU v 

izobraževanju in usposabljanju („ET 2020“). Realizacija je razdeljena v 4 obdobja. Šest 

prednostnih nalog, ki jih je svet opredelil za obdobje 2016–2020 je: 

 ustrezno in visokokakovostno znanje, spretnosti in kompetence za zaposljivost, 

inovativnost, aktivno državljanstvo in dobro počutje (npr. ustvarjalnost, samoiniciativnost 

in kritično razmišljanje), 

 vključujoče izobraževanje (tj. vedno večja raznolikost 

učencev), enakopravnost, nediskriminacija in spodbujanje državljanskih kompetenc (npr. 

vzajemno razumevanje in demokratične vrednote), 

 odprto in inovativno izobraževanje in usposabljanje, vključno s popolnim sprejemanjem 

digitalne dobe, 

 trdna podpora pedagogom (npr. boljše zaposlovanje, postopki izbora in usposabljanja pa 

tudi stalno poklicno izpopolnjevanje), 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/equal_opportunities.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/nondiscrimination_principle.html


 preglednost in priznavanje znanj in spretnosti ter kvalifikacij za omogočanje mobilnosti na 

področju učenja in dela (npr. Evropski referenčni okvir kakovosti), 

 trajnostne naložbe (vključno s preučitvijo potenciala naložbenega načrta za Evropo), 

uspešnost in učinkovitost izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja (ET 2020). 

 

 

Ob vsem tem  je potrebno poudariti rezultate, ki so bili predstavljeni po končanem projektu 

DIMA. Projekt DIMA je dvoletni projekt medkulturne raziskave, ki poleg drugih 

izobraževalnih ciljev raziskuje učinke izobraževalnega gledališča in drame v petih od osmih 

lizbonskih ključnih kompetenc.   V dveh letih so  uspeli  dokazati, da gledališka pedagogika 

pomembno sooblikuje vsaj pet ključnih kompetenc Lizbonske strategije:  Sporazumevanje v 

maternem jeziku, učenje učenja, medosebne, medkulturne in družbene kompetence,  

inovativnost in podjetnost, kulturna zavest in izražanj. Sami so poleg teh dodali še šesto 

kompetenco: »univerzalna kompetenca, kaj pomeni biti človek« ( 

 

V učni proces je potrebno enakovredno vključevati gledališke in dramske dejavnosti ter tudi 

druge zvrsti umetnostnega izražanja.  

 

3. IMPLEMENTACIJA 

Prva verzija predstavitvenega videa za projekt je imela enostavno suhoparno zasnovo. Posnel 

sem izjave nekaterih nosilcev projekta, dodal prosojnice z cilji in fotografije obeh sodelujočih 

slovenskih šol, ob dodani glasbi bi bil izdelek končan in naloga opravljena. Narejeno je 

delovalo kot tujek na disku mojega računalnika. Če želiš kogarkoli prepričati in pritegniti, 

moraš v osnovi najprej za vsem, kar prikažeš, stati sam. Začel sem iskati stičišča z projektom, 

v katerega sem se vključil, in razloge, zakaj sploh sodelujem. Na začetku jih ni bilo prav 

veliko. Snovalci projekta in učitelji na drugi strani, govorimo različen jezik, razmišljamo na 

drug način, stvari vidimo drugače… Edina skupna točka je bila, da oboji želimo izobražene in 

celostno razvite otroke, učitelji zaradi poklica, ki ga opravljamo in podjetniki zaradi uporabne 

delovne sile z razvitimi kompetencami za 21. stoletje. 

Obesil sem se na edino skupno točko, ki sem jo takrat našel, in zbral skupino petošolcev, s 

katerimi sem pred leti ustvarjal preproste video animacije s pomočjo fotografij. Predvajal 

sem jim na pol narejen video in jih povabil, da skupaj z mano ustvarijo novega. Naslednje tri 

mesece smo po pouku ustvarjali video. 

Ideja je bila, da povežem elemente gledališke pedagogike in filmske vzgoje s metodologijo 

zasnove in izvedbe projekta, kot ga je predvideval InnoTeach.  

Osnovne faze projekta so bile: 

 Detekcija problema 

 Analiza problema 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=uriserv:c11108
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=uriserv:1703_4


 Iskanje rešitev 

 Vključevanje zunanjih akterjev 

 Izvedba 

 Evalvacija narejenega 

 Diseminacija 

Ker smo v prvi fazi iskali problem in možnosti, kako bomo prikazali rešitev le-tega, smo v tem 

delu uporabljali nekatere elemente gledališke pedagogike. Iskanje problema je bila 

domišljijska igra vlog. Uporabili smo mešanico iz dveh praktičnih primerov  izobraževalnega 

priročnika za pedagoge izobraževalnega gledališča - Ustvarimo drugačen svet (DICE 

consortium, 2010). Vzeli smo osnovno idejo Teka čez ovire in ji dodali nekaj prvin 

Izobraževalnega programa za podjetnike. Skupina šestih učencev je tako hodila po prostorih 

šole kot namišljena snemalna ekipa, zbirala kadre, sestavljala scenarij, medsebojno 

menjavala vloge in gledišča ter na koncu analizirala narejeno. Preigravanje vlog in iskanje 

problemov ter rešitev se je  v samem procesu oddaljevalo od ciljev osnovne naloge, zato smo 

se odločili,  da se iz fiktivne snemalne ekipe spremenimo v pravo. Analizirali smo dobljeno, 

preverili možnost izvedbe in smiselnost vsake od idej in se odločili, da se navežemo na 

projekt, ki se je na šoli že odvijal neodvisno od nas. Učiteljica likovnega pouka je imela z 

učenci višjih razredov projekt poslikave ene od zunanjih sten šole. Projekt je dobil delavni 

naslov Pravljična stena. Razdelali smo idejo, naredili improviziran scenarij in snemalno knjigo 

ter k sodelovanju povabili še dva tretja in en četrti razred, ki so nastopali v skupinskih 

posnetkih. Sledil je še izbor kadrov, montaža in predstavitev videa.  

 

4. REZULTATI 

Tako je iz kratkega predstavitvenega videa nastal projekt, v katerem je sodelovalo več kot 

100 učencev in 5 učiteljev, posredno pa tudi vodstvo šole.   

Rezultate lahko razdelimo na dva enakovredna in pomembna dela. 

Najprej nekaj besed o rezultatih procesa. Učenci in tudi sodelujoči učitelji so se preko 

celotnega projekta dosti naučili. Dobili so močno izkušnjo celostnega kreativnega procesa, 

spoznali so sebe in sošolce v drugačnih vlogah, spoznali so pomen svojega dela in dela drugih 

in naučili so celostno zastaviti in realizirati projekt po problemski metodi. 

Predstavitev videa se je odvila na jesenski konferenci ob hkratni predstavitvi InnoTeach 

projekta učiteljskemu zboru in povabilu učiteljem, da se pridružijo projektu ter udeležijo 

izobraževanj. Faze in cilje projekta smo tako razložili ob ogledu izdelka, ki so ga ustvarili 

učenci. Spremenilo se je tudi težišče razmišljanja o smiselnosti sodelovanja. Predstavitev 

tako ni temeljila na ciljih in primerih iz poslovnega sveta, ampak je govorila v jeziku, ki je 

učiteljem v osnovni šoli bližje in vsebuje različne prvine umetnostnega ustvarjanja. 



Učenci so preko svoje prostovoljne in prostočasne dejavnosti pomembno sooblikovali učni 

proces, ker se je, tudi zaradi njihovega ustvarjalnega procesa, k projektu prijavilo kar 16 

učiteljev, ki so na drugačnih temeljih zastavili pet novih projektov. 

Predvideva se tudi ustanovitev razvojne skupine učiteljev, ki bo zastavila strategijo razvoja 

šole v naslednjih letih. 

 

5. RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI 

Več kot očitno je, da spodbujanje inovativnosti in kreativnosti v šolskem prostoru ne more 

obstajati brez aktivne participacije učencev, tako v fazi načrtovanja, kot v fazi izvedbe. Prav 

tako je za kvalitetno kreacijo potreben čas. Potrebno je zagotoviti proces, ki ni nujno samo 

ciljno usmerjen, ki temelji na različnih metodah gledališke pedagogike, kjer se domišljijski 

svet meša z stvarnim. Prav tako si ne znam predstavljati kvalitetnega sodelovanja pri 

skupinskem delu v odrasli dobi, če se učenci ne učijo socialnih veščin preko različnih oblik 

improviziranih dramatizacij. 

Pojavlja pa se vprašanje, ali se mora umetnostno ustvarjanje z različnih področij zmeraj 

postavljati v funkcijo izboljšanja drugih učnih kompetenc? Ali ni zadosti razlogov, da obstaja 

in živi samo po sebi? 

Odpirajo se tudi dileme o nekritičnem odpiranju šolskega prostora različnim pobudam in 

strategijam, ki prikrito ali odprto sledijo neoliberalnim težnjam. 

 Predstavljeno odgovarja na nekaj aktualnih vprašanj, še več pa jih odpira.   
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