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Povzetek 

Gledališče je ogledalo družbe in družbenih sprememb ter neposredna kritika družbe, ki kliče 

po spremembah. S svojo izobraževalno, vzgojno in aktivistično vlogo se gledališče poleg 

socialnih težav v novejšem času dotakne tudi ekološke problematike. Z vso svojo širino lahko 

gledališče s svojimi elementi poseže tudi v šolski prostor. 

Otrokom gledališče nudi možnost raziskovanja, soočanja s težavami, odkrivanja drugačnih 

rešitev problemov. Proces poteka v spodbudnem, sprejemajočem okolju in učenci se tako 

učijo kritičnega mišljenja. V prispevku želim pokazati, da je gledališka igra možna izbira 

načina dela z učenci tudi za poglabljanje ekološkega znanja, zaznavanje konkretnih težav in 

ozaveščanje drugih težav. Dejavnosti so osredotočene na otroke, ki se skozi ustvarjanje, lastno 

delo in izkušnjo učijo. Pridobljeno znanje je znanje višjih taksonomskih stopenj, je trdnejše, 

preizkušeno in praktično preverjeno.  
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Summary  

Theatre is the mirror of society and social changes, as well as an indirect critique of society 

that is yearning for change. The theatre nowadays, with its educational and activist role, does 

not focus solely on the social problems of society, but on the ecological ones as well. In all its 

breadth, the theatre with its elements can become a part of the school environments.  

Theatre offers pupils multiple possibilities for research, coping with problems and finding 

different solutions. The process takes place in an encouraging, accepting environment, which 

enables the pupils to learn critical thinking. In my article, I want to demonstrate that theatre 

acting is a possible method for working with pupils, in order to broaden their ecological 

knowledge, detect specific problems and become aware of other difficulties. The focus of the 

activities are the pupils, who learn through creative process, their own activity and 



experience. The acquired knowledge is a product of higher taxonomy levels and is solid, 

tested and practically checked.  
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Besedilo 

1. Razlogi za aktivno sodelovanje na konferenci 

Gledališče daje otrokom možnost raziskovanja, soočanja s težavami, odkrivanja drugačnih 

rešitev problemov. Proces poteka v spodbudnem, sprejemajočem okolju in učenci se tako 

učijo kritičnega mišljenja. Mnogo avtorjev navaja pozitiven odziv učencev na poučevanje, ki 

ga ponuja gledališče. Pri svojem poučevanju redno uporabljam metode uprizoritvene 

(performativne, dramske ali gledališke) pedagogike in opažam velik napredek v odzivu 

učencev pri posredovanju znanja in v pridobljenem znanju. Želela sem preizkusiti, ali bi se na 

ta način z učenci lahko lotila raziskovalnega problema z ekološko tematiko. Odločila sem se 

za načrtovanje in izvedbo tridnevnega raziskovalnega gledališko-plesnega tabora. K 

sodelovanju sem povabila kolegico Tamaro Sernec, ki je plesni terapevt in specializantka 

smeri pomoč z umetnostjo. 

V prispevku želim pokazati, da je gledališka igra možna izbira načina dela, ki se preko metod 

in dejavnosti osredotoča na otroke, ki se skozi ustvarjanje, lastno delo in izkušnjo učijo. 

Pridobljeno znanje je znanje višjih taksonomskih stopenj, je trdnejše, preizkušeno in praktično 

preverjeno.  

Učenci so imeli na raziskovalnem taboru zelo aktivno nalogo: zaznavanje problema, 

oblikovanje raziskovalnih vprašanj, raziskovanje, ustvarjanje, osveščanje okolice glede 

raziskane problematike ter evalvacija pridobljenega znanja in doprinos z raziskavo. V 

prispevku sem opisala izkušnjo iz lastne prakse. 

2. Teoretično ozadje 

Gledališče je ogledalo družbe in družbenih sprememb ter neposredna kritika družbe, ki kliče 

po spremembah. S svojo izobraževalno, vzgojno, aktivistično vlogo se gledališče poleg 

socialnih težav v novejšem času dotakne tudi ekološke problematike, pravi v svoji raziskavi 

Smith (2007). Dodaja tudi, da je namen umetnikov ozavestiti možnosti sprememb ter povečati 

okoljsko zavest, kar dejansko s predstavami tudi počnejo. V nadaljevanju navaja tudi 

ozaveščanje o okoljskih težavah preko performativnih in gledaliških metod v šoli. 

Z elementi gledaliških tehnik učenci nevsiljivo osvajajo nova znanja, spretnosti in veščine. 

Hkrati v tem procesu upoptevamo vsakega posameznika in njegove sposobnosti, ki se skozi 



proces krepijo. Gledališke metode tako vsebujejo gibalne, pevske, plesne in druge dejavnosti, 

ki so pomemben motivacijski dejavnik pri pouku. 

Gledališče daje otrokom tako možnost, da raziskujejo, se soočajo s težavami, odkrivajo 

drugačne rešitve problemov, ustvarjalno preizkušajo rešitve, izražajo čustva v vlogi aktivnega 

eksperimentatorja, proces pa poteka v spodbudnem in sprejemajočem okolju. S tovrstnim 

reševanjem problemov se učenci naučijo kritičnega mišljenja.  

Farmer (2011, po H. Krnc, 2016) v svoji knjigi predstavlja, kako se učenci pozitivno odzivajo 

na imaginarno in multisenzorno učenje, ki ga ponuja gledališče. To jim pomaga osvajati tudi 

druge veščine, kot so: kreativnost, komunikacija, empatija, samozavest, sodelovanje z 

drugimi, vodenje in izražanje svojega mnenja. Avtorju se zdi najpomembneje, da so 

gledališke dejavnosti za učence hkrati zabava in dober način pomnjenja.  

V svojem magistrskem delu M. Kolenc (2012) ugotavlja, da je pomnjenje s pomočjo 

umetnostnih sredstev trajnejše, A. Črnel (2012) pa, da se motivacija in pomnjenje učencev z 

rabo gledaliških tehnik izboljšujeta. H. Krnc (2016) v svoji raziskavi ugotavlja, da uporaba 

gledaliških tehnik izboljšuje komunikacijo in sodelovanje med učenci. Nadaljuje tudi, da 

učitelji, ki uporabljajo gledališke metode, pritrjujejo, da je to nekaj pozitivnega, s čimer se 

strinjajo tudi učenci, ki imajo veliko raje razgiban pouk. 

3.  Implementacija 

Cilji raziskovalnega tabora so bili preko gledaliških dejavnosti in plesa usmerjati in 

spodbuditi otroke k raziskovalnem delu, jim ponuditi možnost za nadgradnjo in dopolnjevanje 

v šoli pridobljenega znanja, ob tem pa učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja 

(drugačen, edinstven, in ustvarjalen način soočanja s problemom). S pridobljenim znanjem in 

ugotovitvami pa so z ustvarjanjem na področju umetnosti (gledališča, plesa) pridobili 

potrebne vrednote za aktivne, zgledne posameznike, ki so pripravljeni storiti nekaj dobrega za 

okolje, v katerem živijo. Učenci so skozi ples in gledališče (improvizacijski prizori, izdelava 

kostumov, ustvarjanje koreografij …) izražali svoja mnenja in predloge ter s tem svojemu 

znanju dodali praktično vrednost. Preko tabora so učenci ugotovili, da lahko veliko 

pripomorejo tudi k bolj ekološkem ravnanju.  

Hkrati so preko umetnosti (gledališča in plesa) utrdili zaupanje vase, v svoje delo in 

razmišljanje. Ob seznanjanjem s problemi jih je sam način dela usmerjal k postavljanju 

raziskovalnih vprašanj. Med samim procesom je bil eden izmed pomembnejših ciljev tudi 

učenje projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja (ustvarjanje v skupini). 

Projekt so učenci izvedli sami (moja naloga oziroma naloga učitelja je bila biti usmerjevalec, 

pomoč), od samega zaznavanja problema, zamisli, ustvarjanja nekega izdelka (kostum, prizor) 

in do predstavitve končnega izdelka. 

Tabor smo začeli tako, da so se učenci preko posnetkov Človek, čuvaj, čuvaj svoje mesto, 

preko pogovora o vandalizmu in skrbi za okolje, seznanili s tematiko tabora. S sprehodi po 



mestnih jedrih Fiese in Pirana ter pogovori s stanovalci so se seznanili s problematiko 

vandalizma in onesnaževanja v obmorskih mestih. Oblikovali so raziskovalna vprašanja:  

Ali lahko s pomočjo umetnosti (gledališča in plesa) vplivam na osveščanje vrstnikov o 

aktivnem preživljanju prostega časa? Ali lahko s pomočjo umetnosti (gledališče in ples) 

vplivam na zmanjšanje vandalizma in onesnaževanja okolja? Ali lahko ozavestim ostale 

vrstnike o škodi, ki jo povzročata vandalizem in onesnaževanje okolja? Ali lahko na drugačen 

način (preko plesa, z neposrednim ustvarjanjem) doprinesem k recikliranju, ponovni uporabi 

odpadkov? 

 

Nadaljnji ogled okolice je bil navdih, ki je aktiviral posamezne skupine, da so zožile problem 

na temo, ki so jo skušale predstaviti s plakatom, podkrepljenim z zamrznjenim prizorom. 

Izdelali so plakate, podprte z gibanjem, z naslovom: Onesnažujemo tudi vesolje, 

Onesnaževanje morja, Oh, moje okolje. 

Otroci so preko nadaljnjih improvizacij sami oblikovali krajše improvizirane prizore, ki so jih 

zaigrali drugim skupinam, športnemu taboru, ki je istočasno bival v domu, in mimoidočim. 

Iz odpadnega materiala so v Epicentru v Piranu izdelali »nunalce« inštrument, ki so ga že 

včasih izdelovali otroci in nanj igrali.  

S plesnim ustvarjanjem, preko seznanjanja, ozaveščanja prostora (ožjim in širšim okoljem, ki 

nas obdaja) so ponazorili živo naravo in naravo, ki je zaradi onesnaževanja ogrožena. 

Sestavili so tudi ples v čast materi Zemlji, ki so ga zvečer in zjutraj zaplesali in se s tem 

zahvalili naravi za vse, kar nam nudi.  

Po skupinah so učenci izdelali skice za kostume iz odpadnih materialov (ob strani so nalepili 

primerke odpadnih materialov, ki so jih našli v okolici) ter nato kostume za junake tudi 

izdelali. Nastali so kostumi: plankton, zastrupljenega vesoljca, ogroženo neznano morsko 

bitje. 

V obliki razstave (plakati, slike, skice kostumov …), ki smo jo naredili v šolski avli ob 

zaključni prireditvi, so učenci skušali tudi deliti svoje znanje. Hkrati so si shranili plakate, ki 

jih bodo pokazali sošolcem in na ta način osveščali ostale o okolijski problematiki. 

4. Rezultati, razprava in zaključek 

Učenci so sami zaznali problem, oblikovali raziskovalna vprašanja in z izdelki (plakati, 

kostumi, izdelavo inštrumentov, razstavo, improvizacijskimi prizori) preko delavnic in 

aktivnosti odgovorili na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja, vendar na nekoliko drugačen, 

kreativnejši način. Tabor smo v obliki razstave predstavili tudi na šoli. Pri posredovanju 

pridobljenega znanja in osveščanju sošolcev so na predstavitvi razstave pokazali, da je 

pridobljeno znanje možno posredovati vrstnikom naprej na zanimiv in privlačen način. Podali 

so predloge nadaljnjih dejavnosti, ki bi osveščale gledalce zaigranih prizorov in plesov. 

Predlagali so izvedbo predstave, povezane z okoljevarstveno problematiko, ki bi jo napisali in 

odigrali. Pri vsem pa so bili zelo aktivni, dejavnosti so se lotili z veliko vneme in 

ustvarjalnosti. 



Pri gledaliških dejavnostih gre tudi za pomembno izkustveno učenje, saj učenci raziskujejo 

preko lastnih izkušenj. O pomenu izkustvenega učenja M. Garvas (2010) pravi, da je tako 

učenje način, kako se povežejo teorija in praksa, izkustveno spoznavanje resničnosti in 

konkretna akcija, in to ne glede na starost udeležencev. Bistveno in osrednjo vlogo ima 

osebna izkušnja, saj je za izkustveno učenje značilno, da se najbolje učimo, če nekaj naredimo 

sami. 

 

5. Literatura 

Berdikyte, M. (2002). Dialogical drama with puppets (DDP) as method of fostering childrens 

verbal creativity. V Lutka iz vrtca v šolo (str. 9–30), Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

Černel, A. (2013). Gledališče kot pomemben dejavnik vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana. 

Garvas, M. (2010). Izkustveno učenje kot praksa in teorija izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vrtcu Trnovo. Pridobljeno 17. 12. 2016: 

www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-9B17CCX9/162d121a-1199-4195.../ 

Hanley, J. (2015). Using drama skills in the classroom. Pridobljeno 20. 12. 2106: 

http://www.schoolzone.co.uk/resources/articles/goodpractice/classroom/drama_skills.asp 

Kolenc, M. (2012). Učinkovitost poučevanja s pomočjo umetnostnih sredstev. Magistrsko 

delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Korošec, H. (1996). Radost gledaliških delavnic. Celje: samozaložba. 

Krnc, H. (2016). Gledališče v prvem in drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana. 

Majaron, E. (2006). Animacija lutk in otrokovo gibanje. V: Borota, B. et al., Otrok v svetu 

glasbe, plesa in lutk. Koper: UP, Pef Koper, str. 98–102. 

McCaslin, N. (2006). Creative Drama in the Classroom and Beyond. Pridobljeno: 19. 12. 

2016: https://www.pearsonhighered.com/samplechapter/0205451160.pdf. 

Smith, A. (2007). Raising environmental awareness through performance art, pridobljeno 4. 7. 

2018: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.630.3465&rep=rep1&type=pdf. 

 

 

 

 

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-9B17CCX9/162d121a-1199-4195.../
http://www.schoolzone.co.uk/resources/articles/goodpractice/classroom/drama_skills.asp
https://www.pearsonhighered.com/samplechapter/0205451160.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.630.3465&rep=rep1&type=pdf


 

 


