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IZVLEČEK 

Gledališče je pomemben del vzgojno-izobraţevalnega procesa. Ne pomeni zgolj in samo 

nekaj nujnih gledaliških prizorov za spoznavanje tovrstne zvrsti umetnostnega dela, pač pa 

pomeni mnogo več. Predstavlja lahko razumevanje odnosov, učenje bontona, spoznavanje 

novih učnih vsebin, sprostitev. Učitelj, ki v učnem procesu razume in uporablja gledališko 

igro kot metodo učenja in poučevanja v skupini, dosega vidnejše rezultate, saj so učenci ob 

gibanju sproščeni ter tako laţje in hitreje sprejemajo in ponotranjajo nove informacij. Na ta 

način so pri procesu sprejemanja informacij vključena vsa čutila, ki jačajo zapomnitev.  

Z delom smo ţeleli analizirati učni pristop, kjer z metodo igre, gledaliških tehnik na nevsiljiv 

način osvajamo nova znanja in veščine, predvsem pa upoštevamo vsakega posameznika in 

njegove sposobnosti, ki se s časom krepijo. Gledališka dejavnost vsebuje gibalne aktivnosti, 

ki vzdrţujejo budnost moţganov in so tako pomemben motivacijski dejavnik v vzgojno-

izobraţevalnem delu. V raziskavo je bilo vključenih 51 učencev (17 gledališčnikov, 17 

gledalcev, 17 nevpletenih), 51 učencev gledališčnikov, 12 učencev jutranjega varstva, 124 

učiteljev  štajerske regije, 4 mentorji uspešnih gledaliških skupin. Rezultati raziskave so 

pokazali, da delo v gledališki dejavnosti poglablja in utrjuje znanje. Rezultati testa znanja v 

skupini gledališčnikov (povprečni rezultati: predtest- 22%, test- 98%, pozni test- 93%) so 

boljši kot v skupini gledalcev (povprečni rezultati: predtest- 21%, test- 85%, pozni test- 65%) 

in nevpletenih (povprečni rezultati: predtest- 22%, test-27%, pozni test- 30%). Ugotovili smo, 

da gledališke tehnike spodbujajo uporabo zbornega jezika (v času spremljanja in opazovanja 

je naraščalo število knjiţnih izrazov in upadalo število narečnih izrazov v povprečju za 20%). 

V raziskavi smo potrdili hipotezo, da se večina učiteljev razrednega pouka redko posluţuje 

gledaliških tehnik v procesu poučevanja, za razlog pa navajajo preobseţnost učnih snovi, torej 

posledično časovno stisko. Potrdili smo tudi hipotezo, da učenci gledališčniki pripisujejo 

gledališkim tehnikam v vzgojno-izobraţevalnem delu večji pomen, saj se s pomočjo njih 

naučijo veliko novega, hkrati pa je pouk bolj zanimiv. 

KLJUČNE BESEDE 

gledališke tehnike, učenje za ţivljenje, neformalno izobraţevanje, vzgojno-izobraţevalni  

proces, stališča učiteljev, stališča učencev, učenčeve psihološke potrebe 
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ABSTRACT 

Theatre is an important part of the educational process. It doesn’t mean only a few essential 

scenes to learn about this kind of art work, but it means so much more. It can represent an 

understanding of relationships, learning etiquette, studying new learning content, relaxation. 

Teacher who in the learning process understands and uses theatrical play as a method of 

teaching and learning in the group, achieves visible results, because students are relaxed when 

moving around and in this way they  easier and quicker  accept and internalize new 

information. In this way, the process of receiving information covers all senses which 

strengthen memorization. 

 

The purpose of the research was to analyze the learning approach, where by the method of 

play, theatrical techniques new knowledge and skills are won in an unobtrusive way, 

especially considering each individual and its ability which strengthen over time. Theatrical 

activity includes physical activities to maintain alertness of brains and they are an important 

motivating factor in educational work. The study included 51 students (17 theatricals, 17 

viewers, 17 non involved), 51 theatrical students, 12 students of morning care, 124 teachers of 

Styrian region, 4 successful mentors of theater groups. The results showed that work in 

theatrical activity deepens and strengthens knowledge. Results of the test of knowledge in the 

theater group (average results: pre-test, 22%, 98%-test, after-test 93%) are better than in the 

group of viewers (average results: pre-test, 21%, 85% test-, late test-65 %) and non involved 

(average results: pre-test, 22%, 27%-test, after-test 30%). We found out  that the use of 

theatrical techniques encourages the usage of the written language (during the monitoring and 

observation the number of literary terms increased while the number of dialectical terms 

decreased by an average of 20%). The study confirmed the hypothesis that the majority of 

primary school class teachers rarely use theatrical techniques in the teaching process. The 

reason is too extensive learning materials, thus resulting time pressure. We also confirmed the 

hypothesis that students theatricals ascribe theatrical techniques a major importance in the 

educational work, since they can be used to learn a lot of new, and the lessons more 

interesting as well. 

 

KEYWORDS 

theatrical techniques, learning for life, non-formal education, the educational process, 

teachers’ standpoints, pupils' standpoints, students' psychological needs 
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1 UVOD 

»Gledališče je domišljijski mehurček na oceanu resničnosti, zaslon, na katerem človek gleda 

svojo sliko sveta. Sveta kot ga vidi on,« pravi Mile Korun (2006, str. 28). Vsakdo izmed nas 

išče svoj svet, svoj svet vrednost, svet domišljije, svet, v katerem se počuti sprejetega, 

ljubljenega. Realnost vztrajno jemlje, predvsem tam, kjer ţe skoraj nima več kaj vzeti. Človek 

ima le dve moţnosti, sprejeti ţivljenje kot je, ga nemo opazovati in trpeti; ali pa sprejeti svet 

kot je, vendar nanj gledati z očmi pozitivizma ter zavedanja, da je za čutenje tega sveta 

odgovoren le on sam. Ljudje se zato zatekamo v svetove, iščemo nadomestila za izgubljeno, 

skušamo zadovoljiti svoje psihološke potrebe ter tako vzpostaviti ravnovesje elementov 

svojega ţivljenja. Ravno potrebe, ki nas ţenejo naprej so glavni motivatorji človekovega 

razvoja in napredka.  

Človeško vedenje je ciljno usmerjeno, ljudje poskušamo doseči cilje, s katerimi, ko so 

doseţeni, zadovoljujemo svoje potrebe (Graham, Bennet, 1995, str. 10). Torej naše vedenje je 

posledica izbiranja tistega, za kar mislimo, da bo najbolje zadovoljilo naše potrebe (Glasser, 

1995, str. 75). 

Eden izmed teh svetov, v katerem je svet psiholoških potreb zadovoljen, je gotovo umetnost, 

gledališče, ki nam daje moţnost ustvarjati svoj svet, svet kot ga vidimo le mi sami. Ţe Horac 

je dejal, da je pesnikov cilj »zabavati« in »poučevati« (Carlson, 1992, str. 27). Gledališče kot 

tako, samo po sebi ne daje le nekega uţitka in zabave, pač pa tudi poučuje.  

Človek je bitje, ki se nenehno spreminja, išče nova znanja, nove izkušnje. Kot »otrok si na eni 

strani ţeli varnosti in ljubezni, na drugi  strani pa ločenosti od ljubeče osebe in uveljavljanja 

lastne volje« (Kroflič, 1997, str.31). Nova vedenja si otroci najhitreje pridobivajo v 

neformalnih organizacijah kot so razna društva, saj so za sam vstop v tovrstno izobraţevanje 

ţe sami notranje motivirani in ne potrebujejo še dodatnih spodbud. Za odločitev posameznika, 

da pride v šolo, je potreben zunanji draţljaj, ki ga Glasser imenuje »prisila« ter naprej navaja, 

da je »vodenje s prisilo napačno, saj omejuje tako kakovost dela kot produktivnost… ter 

povzroča večino disciplinskih problemov, ki jih skušamo preprečiti«(Glasser, 1994, str. 23). 

»Gledališče je mogočno orodje, ki izboljša učenje v učilnici ali izven nje. Pozornost publike 

pritegne s tako močjo, da ne le zabava, temveč obenem izobraţuje o spornih vprašanjih, ki 

zadevajo posameznikovo ţivljenje,« navaja v svojih zapisih Pamela Kafula Mwila (2009, str. 
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21). V vsakodnevnem ţivljenju se srečujemo z raznimi vprašanji, dilemami, ki bi jih najraje 

reševali z moraliziranjem, kar je najhitrejša pot, pri tem pa seveda naleteli na neodobravanje, 

odporništvo. Vodenje s prisilo tako ne bi bilo učinkovito. Učenci opravijo oz. izvajajo 

minimalne dejavnosti kot učitelj od njih pričakuje z namenom, da se izognejo preveliki kazni 

ali da dobijo določeno nagrado. Po Glasserju in njegovem predhodniku Demingu pa je prav 

kvalitetno delo glavni cilj izobraţevanja, ki nam pove, kako uspešno smo se zares učili. 

Poučevanje je najbolj učinkovito v šolski praksi, kjer so učenci dejavni. L. Bognar (1986) v 

svoji knjigi raziskovanj v sklepih potrjuje, da je »vpletenost igre z njenimi zakonitostmi 

nepogrešljiva sestavina učenja in poučevanja ne le na začetku šolanja, pač pa tudi pozneje« 

(L. Bognar, 1986, v Medveš, 2000, str. 35).  

»Ustvarjalna dramska igra je dinamičen proces, ki sodelujoče spodbuja, da raziskujejo, 

izdelujejo in artikulirajo svojo izkušnjo in jo nato s svojimi idejami, mnenji in čustvi 

posredujejo skozi dramsko dejanje- igro« (Bredikyte, 2002, v Lutka iz vrtca v šolo, 2002, str. 

17). Pri tem učenci izhajajo iz svojih izkušenj, svojega domišljijskega sveta ter tako nevede 

poglabljajo in širijo svoje znanje. 

V igri, igrah vlog, igranju otrokom privlačnih gledaliških vlog in prizorov, plesu, glasbi, kot 

elementu gledališča, ustvarjalnem gibu se najdejo motivi, ki otrokom pomagajo na bolj 

sproščen in zabaven način do novih znanj.  

Gledališče je s svojimi prvinami- od ustvarjalnega giba, plesa, igre vlog, igranja prizorov- 

imelo svoj pomemben vzgojno-izobraţevalni vpliv na globalne druţbene spremembe ţe v 

šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je brazilski vizionar Augusto Boal (1931-2009) razvil 

gledališče zatiranih.  V njem je videl moţnost za kolektivno spoznanje in edinstven medij, ki 

še lahko sproţi neko druţbeno spremembo. Raziskave kaţejo, da se gledališče za druţbene 

spremembe v svetu uspešno uveljavlja za osveščanje, preventivo in zdravljenje ljudi na 

različnih področjih ţivljenja. 

»Gledališče kot sredstvo za učenje je zelo močno orodje za raziskovanje ključnih vprašanj 

socialnih razmer in vsakdanjega načina ţivljenja. Namesto poslušanja, branja ali celo 

dejanskega trpljenja, lahko gledališče uporabimo kot sredstvo, ki prikaţe, kako se spopadati z 

moralnimi, socialnimi ali psihičnimi problemi« (Skitsa, 2009, str. 31). Le učenje za ţivljenje 
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pomaga posamezniku zrelo soočanje z ţivljenjskimi preizkušnjami, ki so nepredvidljive in 

vedno znova v novi podobi. 

Otroku ponujamo vrsto uprizoritev, ne zavedamo pa se, da je tudi sam zmoţen produkcije na 

odru, ki se imenuje učilnica. Z učiteljem šola raste in z njim pade, zato je še kako pomembno 

biti ustvarjalen učitelj, kjer ima domišljija prosto pot in se igrivost učencev zlije v vzgojno-

izobraţevalne vsebine pouka. S svojimi idejami odpira nove smernice v načrtovanju vzgojno-

izobraţevalnega dela ter moţnosti za vseţivljenjsko učenje. Tako se v formalni organizaciji 

ustvarjajo pogoji neformalnega učenja, ki ne potrebuje dodatne motivacije za usvajanje novih 

znanj. V svojem delu bom osvetlila elemente gledališča, ki se jih učitelji razrednega pouka 

najpogosteje posluţujejo pri pouku, z njimi skozi neformalne oblike izobraţevanja 

zadovoljujejo psihološke potrebe otrok ter dosegajo vseţivljenjska znanja. To so ustvarjalni 

gib, ples, igre vlog, lutke, ki so pomembni za našo raziskavo.     
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2 GLEDALIŠČE- PREDMET IZBIRE 

Ljudje se odločamo za dejavnosti iz različnih razlogov. Iz enakih ali podobnih razlogov pa 

prepričujemo okolico za izbor, odločitev za dejavnosti,  ki jih imamo sami. Kadar je neka 

dejavnost, organizacija, gibanje … mnoţično podprto, pridobiva na moči in veljavi. Enako si 

prizadeva oblast uvesti svoje prepričanje in pridobiti čim večje število somišljenikov, 

pripadnikov. Ko bo imela veliko večino članov druţbe, se bo počutila varno in bo lahko preko 

njih uresničevala ideologijo, ki je njej po volji. 

Vsakdo se lahko odloči po svoji volji, lahko mu je odločitev vsiljena, pogojena z določenimi 

obljubami, lahko ga privlači vzgled druţbe, v kateri ţivi… Posledice odločitev za ravnanja, za 

način ţivljenja pa nosijo ljudje sami. Na osnovi le teh se lahko skupine, posamezniki, znova 

odločijo za »izboljšanje« svoje odločitve. Seveda pa je sprememba odvisna od stopnje 

tveganja, ki jo zmore posameznik ali skupina ter pripravljenosti sprejemanja moţnih posledic.  

Najmanj boleče so odločitve za sodelovanje v interesnih dejavnostih. Če se v eni ne počutimo 

dobro in nam je tuja ter se odločimo na osnovi lastnih ţelja, potreb za drugo interesno 

dejavnost, to prinaša posamezniku le uţitek, sprejetost, zadovoljstvo… Vrsta pozitivnih 

doţivljanj zadovoljuje posameznikove psihološke potrebe, ki omogočajo sodelovanje in trajno 

participiranje v dejavnosti. Enako kot vladne organizacije tudi nevladne interesne organizacije 

z mnoţičnostjo pridobivajo na moči, v kateri organizatorji in vodje vidijo svoje interese ter 

orodje za spreminjanje mišljenja, ideologije tudi v tovrstni skupini. 

Tako na primer gledališče lahko pomeni zabavo, priloţnost za druţenje, ustvarjanje, 

razvijanje kreativnosti, pridobivanje znanja, vzgajanje, preventivo, izobraţevanje, 

pridobivanje na moči, prepoznavnosti, pripadnosti, uveljavljanju svobode, izkazovanje… 

2.1 Pogledi različnih avtorjev na delo v skupini, kar je gledališče 

Gledališka dejavnost zajema vrsto aktivnosti, ko posegajo na različna področja delovanja 

človeka. V prvi vrsti predstavlja kulturo, jezik, ustvarjalnost; za njim pa spoznavanje odnosov 

med akterji, igralci, vlogami, spoznavanje namišljenega in resničnega sveta, širjenje obzorja 

različnih predmetnih področij, učenje za ţivljenje, vzgajanje, prevzgajanje, preventivo. 
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Skozi zgodovino so gledališču in njegovim dejavnostim pripisovali različno moč, drugačen 

pomen. Mi se bomo opredelili predvsem na pomen, ki ga gledališču danes pripisujejo različni 

avtorji, katerim pa je skupna ena stvar in sicer, da je gledališče učenje za ţivljenje. 

»Ajshil zavzema tradicionalno grško stališče, da je pesnik moralni učitelj in da mora njegovo 

delo izpolniti svoj moralni namen. Evripid pa zastopa bolj moderno stališče, da je funkcija 

umetnosti v razkrivanju realnosti, ne glede na moralna in etična vprašanja« (Carlson, 1992, 

str. 13). Prav na način igranja gledaliških prizorov, iger vlog… otrokom razkrivamo realnost, 

ki je največkrat ţe v razvojni fazi naravnana vzgojno – moralno, saj je cilj soočiti otroka z 

realnim problemom ter ga usmeriti v »za učitelja« najbolj ustrezno rešitev. Tako ţelimo 

prihraniti otroku bolečo izkušnjo realnosti ter mu pomagati na poti razvojno vzgojno-

izobraţevalnega področja ţivljenja. 

Vida Medved Udovič pojasnjuje, da je »namen dramskih in gledaliških dejavnosti v osnovni 

šoli razvijati učenčevo senzibilnost za sprejemanje dramskih besedil in njihovih uprizoritev… 

oprto na pestre dramske in gledališke dejavnosti ter tako oblikovati kultiviranega bralca 

dramskih besedil in kultiviranega gledalca njihovih uprizoritev« (2000, str 49). To pa 

doseţemo z igro, ki naj bi imela osrednjo vlogo pri rednem pouku. Z njo se učinkoviteje 

»pribliţamo otrokovemu spoznavnemu svetu« pravi Kuničeva. Prav spontane otroške igre 

otroke najpreprosteje popeljejo v svet »govorno-gledališkega ustvarjanja« (Medved Udovič, 

2000, str. 57).  Izštevanke, ki so ritmično najmočnejše, spontano vabijo v gibanje, ples, 

igranje dogodka, besedila ter končno v lastno razumevanje ter izraţanje domišljijskega sveta.  

Pestrost izraţanja doţivljanja ritma besedila daje gledališki uprizoritvi dodatne razseţnosti ter 

poudarja moč spontane otroške igre. Opazovanje otroškega doţivljanja nas mnogokrat 

preseneti in nas opozori, da otroška domišljija ne pozna meja, hkrati pa odpira nove poti za 

spoznavanje za otroke še ne poznanih informacij. 

Da bi učitelji pri učencih dosegli neka znanja, uporabljamo nagrade in kazni. Pomembno je, 

da učence prepričamo v nekaj skozi aktivnost, ki jih privlači in se vanjo vključijo brez prisile. 

Glasser (2001) v svoji knjigi razmišlja o pomenu branja za otrokovo izobraţevalno ţivljenje. 

Pri tem pripisuje velik pomen gledališkim metodam, ki spodbudijo tudi slabše bralce ter jih 

skozi besedne igre zabavajo. »S tem jim v ospredje postavi občutek, da če dobro znajo… , se 

lahko naučijo tudi dobro brati«(Glasser, 2001, str.122).  
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Cropley (v Ivon, 2009, str.12) razlaga, da ima ustvarjalno, svobodno in originalno ustvarjanje, 

kar gledališke dejavnosti so, tri značilnosti: intelektualno (sposobnost ustvarjanja idej), 

motivacijsko (ţelja oblikovati ideje ter razpravljati o njih) in emocionalno (pogum, da 

razmišljaš drugače, vztrajnost, upiranje konformizmu, pripravljenost na posmeh). Vsekakor je 

tu izjemno pomembna vloga učitelja, mentorja, da v učencih prepozna te značilnosti ter jih 

usmerja v nadaljnje kreativno ustvarjanje. Na tem mestu se lahko pogosto najde past, saj 

učitelji v tovrstni radovednosti, drznosti, prepoznamo »moteče« učence ter jih tako s svojo 

oznako zapečatimo za vse ţivljenje, namesto da bi jim dali nove moţnosti in priloţnosti skozi 

katere bi tako učitelji kot učenci lahko spoznavali vzroke za »moteča« ravnanja ter jih skupaj 

bolje razumeli.  

Šoloobvezni otroci so pod vplivom različnih socialnih dejavnikov. Med njimi sta tudi 

računalnik in televizija, ki spodbujata agresivno vedenje, hkrati pa zamenjujeta bolj zdrave 

aktivnosti. Otroci se zapirajo v svoj svet, v svet socialnega internetnega omreţja, ki zamenjuje 

pristne prijateljske odnose z morda namišljenimi internetnimi prijatelji. Ţivijo v 

domišljijskem svetu, ki obstaja  le v njihovih glavah in ga delijo z namišljenimi 

računalniškimi junaki. Uporaba kreativne drame pomaga pri reševanju in razumevanju 

tovrstnih in drugih problemov.  Freeman pravi, da se kreativna drama vedno pogosteje 

uporablja v zdravstvene terapevtske namene z vzgojno-izobraţevalnim namenom (2003, str. 

131). »Kreativna drama mu pomeni dramsko izkušnjo, ki je ustvarjena za razvoj 

udeleţencev« (prav tam), v primeru vzgojnih teţav za njihovo prevzgojo, terapevtsko pomoč, 

preventivo. 

Pri tovrstnem ustvarjanju je gotovo pomembno razumevanje koncepta druţbe, katere del je 

tudi obstoječa skupina otrok, mladostnikov ali odraslih oseb. Po Osu (2006, str.160) ima 

koncept druţbe bolj sociološki pomen kot geografski. Sociološki koncept zajema »skupek 

socialnih medosebnih odnosov…, mreţo medosebnih odnosov med ljudmi, ki ţivijo na isti 

geografski lokaciji«. Gledališče kot komunikacijsko orodje pomaga predvsem ljudem na 

podeţelju v procesu razvoja, uiti revščini. Tovrstno izobraţevalno gledališče se pojavlja tako 

v razvitih drţavah zahodnega sveta kot v revnih, kjer jih skozi gledališke prizore učijo 

ţivljenja. Raziskovanja Augusta Boala so temeljila na dejstvu, da je dialog najbolj naravna, 

zdrava dinamična oblika medsebojnih odnosov (Houston et all, 2001; Scott-Danter, 1999; 

Abdala, 2002). 
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Dialogi pa zajemajo tako verbalno kot neverbalno komunikacijo, s katero izraţamo svoja 

doţivljanja. Chang pravi, da naj »nas pri metodi igranja učijo, da ne igramo, ampak poiščemo 

trenutek, v katerem reagiramo«, ter nadaljuje, » da občinstvo lahko sporočila veliko bolj 

razume preko občutkov kot na podlagi besedila. To pomeni, da si igralci in gledalci 

izmenjujejo osebne izkušnje.« (2009, str.19) Vsak človek je posameznik zase. Čeprav ţivimo 

v podobnih socialnih okoljih, se naša primarna socialna okolja razlikujejo, oblikujejo svoj 

svet, svojo osebnost. Gledališka skupina pogosto pomeni sobivanje in mešanje različnih 

svetov, kar pa bogati tako posameznika kot skupino. Marta Štajduhar (2009, str. 67) poudarja, 

da je »najpomembnejši del znotraj gledališke skupine proces«, v katerem odnosi in 

komunikacija pogojujejo in omogočajo končno predstavo. In nadaljuje, da predvsem člani 

gledaliških skupin, ki so iz obrobja socialnega ţivljenja s sodelovanjem lahko pokaţejo, kako 

»pomembni in druţbi potrebni ljudje« so (prav tam). 

V skupini, njenih odnosih, komunikaciji pa je pomemben sleherni posameznik, lik, s katerim 

se gledalci poosebljajo. Korun razmišlja, da gledalec v igralčevem liku, v njegovi odrski 

osebnosti išče nekakšen smisel bivanja, smisel svoje postavitve v svetu. »Gledalec v igralčev 

lik vstavlja svoje probleme, svoja vprašanja o smiselnosti obstoja« (2006, str. 68).  V 

gledaliških predstavah iščemo potrditve, doţivimo »streznitve«, dobivamo nove smernice za 

ţivljenje, pa čeprav je predstava morda le parodija na realnost ţivljenja.  

2.2 Gledališče in delo v skupini 

Gledališka dejavnost se vedno odvija v skupini. Četudi igra en sam igralec, tvori skupaj z 

gledalci skupino. Nikakor ne more obstajati oz. delovati neodvisno od okolice, ki ga spremlja, 

sprejema. Takoj ko stopi na oder s svojo »naravo«, se vzpostavi komunikacija, vez, ki 

ustvarja občutja, doţivljanja… 

Ramovš (1995, str. 142) meni, da kadarkoli govorimo o skupini ali skupinskem delu, moramo 

v ozadju gledati temeljno naravno skupino, to je druţino. Kot pravi avtor, so osnovne 

značilnosti druţine kot skupine, naslednje: 

 globoka čustvena povezanost med člani, ki daje občutek domačnosti in pripadnosti; 

 neposredno občevanje med vsemi člani; 

 sorazmerno trajna in kontinuirana  celovitost, ki daje občutek lastne varnosti; 

 lastni cilji, vrednote in norme; 
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 lastna struktura vlog, dejavnosti in poloţajev članov. 

Ramovš (1995, str. 143) vidi skupinsko delo kot »bolj ali manj posrečen nadomestek za eno 

ali več od funkcij, ki jih je v zgodovini človeštva imela druţina«. Skupino, po njegovem, 

predstavlja skupina ljudi z medsebojno pripadnostjo in povezanostjo s skupinsko zavestjo. Vsi 

člani so v medsebojnih odnosih in tvorijo sorazmerno trajno celoto. Imajo lastne cilje in 

vrednote  ter izvajajo temu primerne aktivnosti. Vsaka skupina ima, podobno kot druţina, 

lastno strukturo vlog in poloţajev članov. Primarna skupina, npr. druţina, se ohranja 

spontano. Sekundarna skupina pa nastane zaradi trenutne potrebe članov in zunanjih 

okoliščin. Osnovne komponente sekundarne skupine so: 

 oblikovanje človeške podobe (ki je posredovanje med tistim, kar je prirojeno in kulturnim 

okoljem); 

 izobraţevanje in usposabljanje za ţivljenjsko delo; 

 delo; 

 oddih, razvedrilo in zabava; 

 osebna ustvarjalnost pri delu; 

 reševanje osebnih stisk in teţav; 

 versko doţivljanje stvarnosti in osebnostno duhovni razvoj. 

V gledališki skupini so člani povezani, imajo občutek pripadnosti in varnosti, ki se je razvil na 

osnovi dalj časa trajajočih odnosov med istimi posamezniki. Njihov neposreden in prvoten 

cilj je zabava, posredno pa ima tudi vzgojno-izobraţevalno naravo.  

»Pri gledališki dejavnosti so otroci neposredni, enkratni in neponovljivi. Tu imajo neskončno 

moţnosti za ustvarjalnost, ki so sicer pri pouku pogosto zavrte. Vodi jih ţelja za nečim novim, 

nepričakovanim. Igraje in sproščeno pridejo do določenih spoznanj o gledališču, medsebojnih 

odnosih, odnosih in dogajanjih v ţivljenju. Imajo številne moţnosti za izraţanje.«(Korošec, 

1996, str. 7) 

Gledališka skupina je ustvarjalna skupina. O njej pišeta Randallova in Suthgate, ki ju 

povzemamo (1988, str 24, 25). Vodstvo si v ustvarjalni skupini prizadeva povezati člane med 

seboj tako, da skuša povezati delovni cikel in ţelje ljudi ter produkcijo nečesa novega, zato je 

vodenje v skupini izrednega pomena. Vodenje ima več aspektov in sicer: organizacijo, 

proizvodnjo in vzdušje v skupini. Vse tri aspekte v neki fazi lahko zdruţuje ena oseba, ni pa 
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nujno, saj se lahko vodenje glede na potrebe članov skupine in glede na sposobnosti vodje, 

menjava oz. se deli. Randallova in Suthgate (1988) pojasnjujeta, da vodenje in ustvarjalni 

delovni proces v t.i. ustvarjalni skupini poteka tako: 

 v fazi negovanja ljudje negujejo drug drugega čustveno in telesno, izmenjujejo osnovne 

informacije, ideje in dejstva. Vodenje je takrat na strani tistih članov, ki negujejo in imajo 

informacije in znanje, da osvetlijo probleme in ki znajo emocionalno pritegniti ljudi 

skupaj ter pri tem pomagajo vsem članom, da se čutijo vključeni; 

 v fazi energiziranja ljudje prispevajo čim več idej, veliko je akcije in spodbujanja. 

Začnejo obravnavati detajle. Vodenje v tej fazi prehaja k izkušenim in spretnim članom. 

Vodje so tisti, ki jim skupina zaupa, ki se hitro odločijo ali znajo slediti novim potekom 

neke akcije. Vodenje same akcije lahko prevzamejo strokovnjaki za neko določeno 

praktično področje. Emocionalno vodstvo pa je pri entuziastih in energičnih članih; 

 na vrhu skupina občuti eksplozijo veselja in takrat vodenje ni pomembno; 

 sledi  faza sproščanja, ko vodenje produkcije prevzamejo člani, ki lahko pripeljejo do 

sproščujočega konca, ki znajo delati sinteze, zaključke in sklepe. Emocionalno vodenje je 

na strani tistih, ki znajo proslaviti, se umiriti in pozabiti na delo. 

Tako se skozi faze ustvarjalnega delovnega procesa teţi k izgradnji pozitivne samopodobe in 

pozitivne naravnanosti do ţivljenja. Maksimovič (2002, str. 1, 2) pravi, da je primarno 

preventivno delovanje v svoji osnovi prizadevanje za (optimalno vključenost posameznika v 

njegove ţivljenjske tokove in socialno skupnost, izgradnjo novega ţivljenjskega sloga…) in 

ne izključno boj proti (uporabi drog, čezmernemu pitju alkohola, kajenju, odvisnosti, 

stereotipom in predsodkom…). V ospredju teh prizadevanj je ohranjanje, spodbujanje in 

krepitev pozitivnih moči v posamezniku in v socialni skupnosti v celoti.«  

V ustvarjalni skupini ni namen predvsem in samo razvijanje ustvarjalnosti, pač pa tudi 

vzgojni. Otroci so v medsebojnih interakcijah, kjer z izraţanjem mnenj, stališč sovplivajo na 

oblikovanje posameznikove osebnosti. Ilešič Toš (2005, str. 11) pravi, da je osnovni namen 

dela v skupini »delati na pozitivni samopodobi, pridobivati socialne veščine s poudarkom na 

sposobnosti zadovoljevati lastne potrebe in se pri tem znati in moči vključiti v skupino oz. 

širšo skupnost ter se povezovati z drugimi ljudmi v smislu dobrih odnosov. V skupinskih 

programih se tako razvijajo strategije individualne in skupinske interakcije ter veščost 

komunikacije.«Gledališče kot prostočasna dejavnost ponuja moţnosti za celosten razvoj 
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posameznikove osebnosti. Otrok, ki je v razredu plah, nevešč komuniciranja,… mu lahko 

tovrstna skupina, v katero se je vključil prostovoljno, na osnovi lastnega interesa, dvigne 

samopodobo, pomaga pri uvidih v teţave, iskanje rešitev, kar lahko prenese v svoje vsakdanje 

ţivljenje. 

Mesec (1988, str. 61) vidi v prostem času sredstvo spreminjanja odnosov v neprostem času, 

saj »bodo ljudje, ki so imeli priloţnost doţiveti bolj enakopravne, neposredne in svobodne 

odnose, bolj občutljivi za odnose, ki niso taki in jih bodo hoteli spremeniti.«  

Ne glede na vlogo, kakršno imaš v skupini, je pomemben predvsem način, kako pristopamo k 

posameznikom in sodelovanju z njimi. Ljudje smo občutljiva bitja za odnose in se ţelimo v 

interakcijah počutiti sprejete, poslušane in seveda tudi slišane. To posameznike povezuje v 

skupino in ji daje svojo vrednost. Ob vseh vlogah, ki jih imamo v ţivljenju pogosto 

pozabljamo na najpomembnejšo, ki je, biti nekomu zaupnik, prijatelj. J.C. Maxwell (2008, str. 

205) pravi, da »ne glede na to, kako tekmovalni in zagnani se nam zdijo naši sodelavci, bodo 

uţivali v tem, če bodo na delovnem mestu imeli prijatelja. Nekateri na delovnem mestu ne 

iščejo prijatelja, bodo pa vsekakor v ţivljenju imeli koristi, če ga bodo našli«.  

2.3 Motiviranost za delo kot zadovoljevanje osnovnih psiholoških potreb 

Starši ţelijo iz svojega otroka narediti najboljše, pogosto teţijo do nemogočih, teţko 

dosegljivih ciljev. Primerjajo ga z neprimerljivim in pozabljajo na njegove osnovne potrebe 

ţivljenja. Kljub vsej sodobni tehnologiji, je človek še vedno bitje, ki potrebuje hrano, zavetje, 

ljubezen in zmoţnost gibanja, da bo vse to lahko dosegel. Pretirana zaščitniškost staršev dela 

otroka »invalida« in slabi njegov sistem«preţivetja«. Zmoţnost gibanja omogoča človeku 

premagovanje razdalj, spreminjanje stanj, komuniciranje, ustvarjanje… Vsaka sprememba, ki 

jo ustvari človek, je posledica njegove fizične aktivnosti. In ta je toliko uspešnejša, če je 

ustrezno motivirana.  Dejavnosti, ki jih izvajajo otroci, so najlaţe in najbolje motivirane z 

raznimi oblikami gibanja.  

Do koder mi seţe spomin, se ţe ukvarjam z gledališkimi dejavnostmi. Sprva sem kot otrok 

sodelovala v raznih predstavah, gledaliških igrah, kasneje sem počasi prehajala med »vloge« 

igralke in reţiserke, danes pa je moje mesto predvsem pri reţiji otroških in mladinskih 

lutkovnih in gledaliških skupin.  
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Ko smo se kot otroci srečevali na gledaliških vajah, nam je bila prva in najpomembnejša stvar 

odmor, čas za igro. Takrat smo se vsi zapodili na dvorišče, se igrali gumitvist, ristanc, se 

lovili, vrteli, plezali po drevesih in se igrali še mnogo drugih igric. Bili smo med seboj 

povezani. Dandanes psihologi in pedagogi priznavajo »igro« kot osnovo, začetek rastoče 

osebnosti, brez katere si kakršnegakoli  nadaljnjega specifičnega in širšega učenja ne da 

zamisliti (Starfeldt, Mathiasen, 1999, v Bredikyte, 2002). Čas se je zavrtel naprej, otroška 

ţelja po gibanju pa je še vedno ostala enaka, le igre so se nekoliko spremenile.  

»Hiter razvoj tehnologije tudi šolarja potiska v gibalno okorelo »sedečo civilizacijo« s šibkim, 

neproţnim mišičjem, slabo drţo, povečano telesno teţo, čedalje slabšo telesno kondicijo in 

vedno večjim številom telesnih poškodb« (Ščuka, 2007, str. 118).  Iz tirnice ţivljenja je 

nemogoče izstopiti, lahko pa obogatimo voţnjo ter vanjo vnašamo kakovosti ţivljenja.  

»Inštrument človekovega gibanja je njegovo telo« (Kroflič, 1999, str. 16). S spontanim in 

naravnim gibanjem otroci najbolje spoznavajo svet okoli sebe, na ţalost pa je z vstopom v 

šolo ta način neverbalne komunikacije potisnjen v ozadje. Poleg športne vzgoje najdemo 

elemente gibanja, najsi bo to ples ali druge gibalne dramske  igre pri pouku jezikoslovja in 

glasbene vzgoje.  

Ob vstopu v šolo otrok stopi v svet skupinskih pravil, ki so za njegovo ţivljenje pretoga. Zato 

postaja nemiren, njegova potreba po svobodi pa postaja v nebo vpijoča. Proţen učitelj 

prepozna potrebo po svobodnem gibanju, po gibalnih igrah, ki otroku pomenijo zabavo, hkrati 

pa imajo pomembno vlogo pri pripravi na izvajanje raznih učnih vsebin, od naravoslovnih do 

druţboslovnih. 

V gledališču je na prvem mestu gib, igre pantomime s katerimi sporočamo zgodbe, dogajanja 

razpoloţenja… Ravno različne oblike gibanja delajo dejavnost privlačno za otrokovo izbiro 

prostočasne dejavnosti. 

»Gibanje razodeva različne reči. Je rezultat ţelje po nečem, kar naj bi imelo neko vrednost ali 

pa stanje duha« (Laban, 2002, str. 15). V gledališču ţelimo gledalcem z raznimi oblikami 

gibanja sporočiti zgodbo, ki se je ţe nekoč zgodila. Gledališče pa je ţivo, če so gibi dovolj 

prepričljivi, spontani. Igralca moramo na nevsiljiv način pripeljati do produkcije, ki je 

pribliţek originalni zgodbi.  
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Otroci pri tem izvajajo gibe grobe in fine motorike, orientirajo se v prostoru ter se seznanjajo 

z njegovimi razseţnostmi. »Okolje«, ki otroku postane domače, ga vedno bolj sprošča, 

razbremeni ga predsodkov, postopoma postaja zaupljiv do okolice in tudi do skupine.  

V skupini najdemo vodilne in vodljive posameznike. Kadar so eni in drugi s svojo vlogo 

zadovoljni, je klima skupine zadovoljiva, pozitivno motivirana. Ko nekdo s svojim poloţajem 

v skupini ni zadovoljen, si poskuša izboriti svoje mesto ali pa se potegne vase. Odnose v 

skupini bi tedaj lahko opredelili na »jaz-ono« (Goleman, 2010). Odnos »jaz-ono« pomeni 

brezoseben, brezbriţen, izkoriščevalski, skratka negativen odnos. V njem so si posamezniki 

tuji. Skupinska dinamika pa vse prej kot motivacijska.  

V skupini, kjer si ţelimo uspeha, je več kot dobrodošel odnos »jaz-ti«.  V njem ţivi zaupanje, 

medsebojna pomoč, prijateljstvo. Vsak »ti« bo kdaj postal »ono« in vsak »ono« ima moţnost, 

da postane »ti« (Goleman, 2010, str.105). Ko najmanj pričakujemo, da bo v odnosu z nami 

ono, nas to zelo prizadene. Skupina tedaj gotovo ni motivirana, pač pa zahteva ureditev 

nesoglasij. Ko se le ta uredijo, je skupina zopet v sozvočju, njeni člani naklonjeni dogajanju; 

najsi bo to učenje ali kakšna druga dejavnost. 

Dr. Viljem Ščuka (2007) se v knjigi Šolar na poti do sebe med drugim ukvarja tudi z 

motivacijo šolarjev za učenje. Najprej pojasnjuje pomen besede motivacija, ki izhaja iz 

besede motivare, le ta pa iz latinske movere, kar pomeni gibanje. »Motiv je zato nagib, gibalo, 

spodbuda, razlog, namen ali vodilna misel nečesa. Motivacijo opredeljujemo kot notranje 

stanje, ki pobudi, usmerja in vzdrţuje neko vedenje. Za vzdrţevanje nekega vedenja, pa 

motivi niso dovolj. Prisotni morajo biti še radovednost, potrebe, hotenja, socialne zahteve 

(pritiski), naklonjenost, prepričanja, vrednote, pričakovanja in drugi zunanji in notranji vplivi, 

ki sproţijo in usmerjajo neko dejavnost, opredelijo njeno moč in trajanje, da doseţe cilje oz. 

zadovolji potrebe.« (Ščuka, 2007, str. 65,66). V delu avtor nadalje razlaga, da razlikuje med 

prirojenimi motivi in zavestno motivacijo. Prirojeni motivi še močno spominjajo na ţivalske 

nagone, preteţno so vezani na gibalna in čutna dogajanja ter na ţivljenjsko nujne biološke 

potrebe in se kot take uvrščajo v telesno razseţnost osebnosti. Včasih so jih prištevali med 

primarne potrebe, vezane na neposredne in brezpogojne zadovoljitve, danes pa menijo, da 

človek svoje nagone obvladuje z lastno voljo, če se tega nauči, pomembno je predvsem, da jih 

ozavesti in da so pod miselnim nadzorom. Zavestna motivacija pa je skupek z vzgojo 

pridobljenih motivov, ki bi naj omogočali usmerjanje in obvladovanje prirojenih motivov, s 
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tem pa bolj smotrno ţivljenje. Gre za zavestno in miselno dogajanje in je sestavni del 

duševnosti. Otrok jih oblikuje na osnovi vedenjskih vzorcev, ki mu jih starši in drugi odrasli 

ter njegovi vrstniki ponujajo kot ravnanja, navade, običaje in vzgojne nauke. Preko njih se 

otrok uči prilagajati na zahteve okolja, oblikuje svoje vedenje in ţivljenjski slog.  

 »Poleg znanja, spretnosti in sposobnosti je za uspešno opravljanje kateregakoli poklica oz. 

česarkoli nasploh, potrebna motivacija. Motivacija je stopnja prostovoljne pripravljenosti 

posameznika za napor, za dosego določenega cilja, ob zadovoljitvi posameznih potreb. 

Dejansko je motivacija psihološka spodbuda za delo…. Zato je nujno, da management v 

izobraţevanju zakonitosti fenomena motivacije in metod motiviranja pozna in jih upošteva 

kot eno temeljnih sestavin izvajanja vseh funkcij v procesu managementa in pedagoškega 

vodenja…« (Ferjan, 1996, str. 99). Obstajajo številne teorije, ki obravnavajo področje  

fenomena motivacije in metod motiviranja kot spodbujanja človeka k ravnanju na ţelen način.  

Ferjan (1996) povzema najbolj tipične teorije motivacije : 

1. teorije motivacije, ki izhajajo iz teze, da človekova pripravljenost za delo izhaja iz 

nezadovoljenih potreb. Najbolj tipična je teorija motivacije po Maslowu,  

2. teorije motivacije, ki izhajajo iz teze, da sama narava dela in medčloveški odnosi na 

delovnem mestu vplivajo na pripravljenost človeka za delo, npr. po Herzbergu, 

3. teorije motivacije, ki izvirajo iz obravnave behaviorizma posameznikov na delovnem 

mestu. Te teorije zagovarjajo tezo, da se posamezniki na delovnem mestu obnašajo zelo 

različno, zato so zanje potrebni različni stili vodenja. Najbolj značilni sta teorija x in teorija y 

po McGregorju in teorija po Glasserju.  

Preučevanje motivacije mladostnikov za učenje je pomembno predvsem za pedagoške 

poklice, vendar je izrednega pomena poznavanje tovrstne tematike tudi za ostale humanistične 

smeri. »Mladostniki vsekakor obsegajo največji deleţ populacije, ki se izobraţuje. S 

preučevanjem fenomena motivacije se sicer ukvarja psihologija, vendar so njena dognanja 

tudi pomembna na področju managementa v izobraţevanju. Otroci in mladostniki so najbolj 

pogosto sami od sebe motivirani zgolj za zadovoljevanje golih fizioloških potreb ter morda še 

za doţivljanje avantur, zabave idr. V primerjavi z navedenimi motivi so motivi za 

pridobivanje znanj dokaj šibki, prevladujejo le pri majhnem deleţu populacije. Otroci in 
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mladostniki navadno ne verjamejo, da bo uspeh v šoli zadovoljil njihove potrebe« 

(Ferjan,1996, str. 107). 

Kakorkoli ţe, pomembno je, da šolar pove, kaj mu motivi predstavljajo(Ščuka, 2007). Le na 

tak način bodo motivi tudi lahko postali  zavestno dogajanje, ki je dostopno prepoznavanju, 

vrednotenju in miselnemu obvladovanju. 

Ob pomoči kolegice gledališke soustvarjalke in realitetne terapevtke ga. Valerije Ilešič Toš 

sem v razgovoru z njo, pogledala na gledališko prakso skozi prizmo teorije potreb dr. 

Williama Glasserja.  

2.3.1 Razgovor z gospo Valerijo Ilešič Toš- supervizorko teorije izbire 

Svoje izhodišče oz. smisel svojega dela z mladimi ljudmi in motivacijo pri sebi, kakor 

motivacijo pri otrocih in mladostnikih za sodelovanje v gledališki skupini ter tudi v projektih 

Poletne kreativne delavnice, si razlaga s pomočjo Teorije izbire, dr. Williama Glasserja, 

predvsem z razlago osnovnih psiholoških potreb.  

Pri tem povzema dr. Glasserja (1998), ki verjame, da smo, poleg potrebe po preţivetju, katera 

je v veliki meri odvisna od naše fiziologije, genetsko programirani za poskuse zadovoljevanja 

štirih osnovnih psiholoških potreb: potrebe po ljubezni in pripadnosti, potrebe po moči, 

potrebe po svobodi in potreb po zabavi. »Vse naše vedenje je vedno naša najboljša izbira 

tistega trenutka – ko izbiramo, zadovoljimo eno ali več od teh potreb.« (1998, str. 39). Po 

njegovem začnemo z bojem za zadovoljevanje potreb takoj, ko se rodimo. Ta boj traja vse 

naše ţivljenje. Zato je vse vedenje človeka namensko. Namensko v smislu, da zadovoljujemo 

svoje potrebe: eno, dve, tri ali vse hkrati. Vsekakor pa v glavnem s svojim vedenjem vedno 

zadovoljujemo vsaj eno od potreb.« Pomembno je tudi spoznanje, da se potrebe med seboj 

prepletajo in jih ni mogoče »ločiti« v smislu, da bi bile popolnoma samostojne in neodvisne 

druga od druge razlaga Ilešič Toševa. 

V naslednjih točkah na kratko predstavlja osnovne človeške psihološke potrebe, kot jih sama 

razume na osnovi Glasserjeve Teorije izbire (1998) in Kontrolne teorije (1994). Na to naveţe 

konkreten primer, kako lahko člani otroške in mladinske gledališke skupine zadovoljujejo 

svoje potrebe, kot jih razlaga Glasser. Te potrebe namreč vidi kot motiv za sodelovanje otrok 

in mladostnikov v gledališki skupini. 
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Potreba po pripadnosti 

S to potrebo Glasser pojasnjuje, zakaj se ljudje povezujemo in zakaj ţivimo v skupnostih. 

Vsak človek čuti potrebo po tem, da je sprejet od drugih ljudi. Ljudje čutimo potrebo po 

druţenju, po pripadnosti, po povezovanju, po varnosti, po ljubezni, po sodelovanju in po tem, 

da delimo. Človek ţeli biti sprejet in ţeli biti ljubljen, hkrati pa tudi sam potrebuje občutek, da 

komu drugemu pomaga. Človek ima potrebo, da zanj skrbijo in tudi, da sam skrbi za nekoga. 

Zato pa stremimo k zadovoljujočim odnosom z za nas posebnimi ljudmi. Zaupanje je zelo 

pomembna komponenta te potrebe. Avtor tako meni, da so npr. nesrečni tisti ljudje, ki nimajo 

zadovoljujočih odnosov z drugimi – pomembnimi ljudmi in tisti, ki sploh nimajo odnosov z 

drugimi ljudmi, z drugo besedo – so osamljeni.  

V konkretnem primeru – v otroški in mladinski gledališki skupini so člani med seboj 

povezani. Vsi imajo ţeljo, da se srečujejo in za to tudi najdejo oz. imajo dovolj časa. Med 

člani skupine se je razvila visoka stopnja občutka varnosti in zaupanja (ki je pomembno tudi 

za izvedbo same predstave), saj brez zaupanja na odru ni mogoče vzpostaviti pristnega 

odnosa. Zaradi navedenega se imajo radi in se med seboj tudi negujejo (objemi, proslavljanje 

rojstnih dni, skupno obiskovanje drugih aktivnosti ipd.). 

Potreba po moči 

Ta potreba je po mnenju dr. Glasserja nekaj čisto posebnega. Moč, kot jo išče človek, je moč 

zaradi moči same in je značilna samo za ljudi. Smo tudi edina vrsta, ki nas ţene potreba po 

moči. Ljudje čutimo potrebo po tem, da smo priznani, da se nas občuduje, da smo vodilni, da 

smo pomembni (statusni simboli, druţbena hierarhija). Veliko ljudi si ţeli zmagovati, ţelijo si 

voditi oz. pripraviti ljudi do tega, da počnejo, kar ţelijo. Zato se pogosto posluţujejo prisile 

po načelu psihologije zunanjega nadzora. Pri mnogih ljudeh je ta potreba nenasitna, saj moči 

nimajo nikoli dovolj in vedno stremijo še za več moči. Seveda pa moč nima le negativnih 

aspektov. Pomembno je, kako kdo moč definira, kako jo pridobi in kako jo uveljavlja. 

Nekateri pridejo do moči z delom, ki je dobronamerno oz. je v korist tudi drugim (zdravnik, 

učitelj, svetovalec). Moč lahko ljudi tudi zdruţuje. Npr. potreba po svobodi odločanja, ki je v 

osnovi potreba po moči, lahko ljudi, ki so zatirani, zdruţuje, zato da lahko skupaj dosegajo 

skupne cilje, npr. da si zagotovijo dostop do kakšnih dobrin. 
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Člani gledaliških skupin med nastajanjem in igranjem predstave razvijajo o sebi pozitivno 

samopodobo in se samouresničujejo, saj imajo izkušnjo biti uspešen. Uspešni so pri učenju in 

interpretiranju besedila iz pravljice, obvladajo gibanje po odru, znajo komunicirati tako, da se 

poveţejo s soigralci, zmoţni so nastopati pred številno in zahtevno publiko, znajdejo se v 

različnih nepredvidljivih situacijah med predstavo, za odrom. Med seboj so povezani, kar jim 

daje občutek varnosti in s tem kot skupina dobijo še več moči. Zaradi svojega pomembnega 

prispevka v predstavi, so poznani med ljudmi, prejemajo pohvale itn. 

Potreba po svobodi 

Vsako ţivo bitje ima potrebo, da se giblje. Vendar človeku svoboda gibanja oz. premikanja ne 

zadostuje. Človek ţeli svobodno izbirati: kako bo ţivel, kako bo izraţal samega sebe, čuti 

potrebo po svobodi branja, govorjenja, tiska, verovanja itn.. Človek je svobodno bitje, saj je 

svoboden v svojem razmišljanju in v svojih dejanjih. Svobodno in sami lahko izbiramo, kaj 

bomo mislili, kaj bomo govorili, kaj bomo delali in kako bomo čutili. »kadarkoli izgubimo 

svobodo, osiromašimo ali izgubimo nekaj, kar lahko označimo kot glavno značilnost človeka, 

to je naša sposobnost konstruktivne kreativnosti.« (Glasser, 1998, str. 50). 

Svoboda ni le v našem razmišljanju ali govoru, svoboda je neposredno povezana z našo 

kreativnostjo. »Bolj, kot smo svobodni in sposobni zadovoljevati svoje potrebe na način, ki ne 

onemogoča drugih pri zadovoljevanju njihovih – zopet zlato pravilo – bolj smo sposobni 

uporabljati svojo kreativnost, ne zgolj v naše, ampak v dobro vseh.« (Glasser, 1998, str. 50). 

Največja svoboda človeka je torej v njegovi sposobnosti, da izbira in da se zaveda, da sam 

izbira. Svobodni smo, ko spoznamo ali uvidimo, da za naša občutja niso krivi in odgovorni 

drugi ljudje ali dogodki. 

Konkretno, člani gledališke skupine so se sami odločili za sodelovanje, saj je to njihova 

prostočasna aktivnost. Člani skupine imajo v naši skupini izkušnjo popolnoma svobodne 

izbire sodelovanja, saj bi jo lahko kadarkoli brez posledic zapustili, če bi hoteli. Imajo 

moţnost izbire besedila in vlog oz. likov, ki jih ţelijo igrati. Svobodni so pri gibanju na odru, 

sami dodajajo karakterne poteze likom, ki jih igrajo. Svobodno lahko razvijajo svojo 

kreativnost. Imajo občutek osebnega zadovoljstva. V skupini za svoje delo ne dobijo plačila. 

Starši jih pri tem podpirajo. 
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Potreba po zabavi 

Po Glasserju je zabava genetska nagrada za učenje. Zabava je povezana z dobrimi odnosi z 

drugimi ljudmi. Najbolje in najlaţje se učimo skupaj z drugimi, ker imamo takrat tudi 

moţnost, da se skupaj zabavamo. Otrok se uči skozi igro. Pri tem učenju se pogosto zabava. 

Glasser meni, da je teţava v tem, da večini ljudi še ni uspelo sprejeti dejstva, da je učenje brez 

zabave teţavno. »Če je učenje zabavno, se pogosto veselimo zahtevnih nalog in dolgih ur, 

brez zabave pa je vse skupaj le garanje« (Glasser, 1998, str. 52). Npr. izguba interesa za 

iskanje zabave pri starejših ljudeh je lahko znak za staranje.  

Z zabavo povezujemo tudi smeh. Smejimo se npr., ko se zavemo hitrega in učinkovitega 

vpogleda v novo resnico ali pa je bilo prikazano na način, ki sprevrača staro tradicijo. Zato se 

npr. odrasli ne smejimo otroškim smešnicam, ker nas ne učijo nič novega. Otroci pa se ne 

smejijo odraslim smešnicam, ker še niso pripravljeni ali zmoţni sprejeti tistega, kar je smešno 

nam. »Da bi se dobro razumeli z drugimi, je potrebno vlagati veliko naporov, najboljša pot do 

tja pa je skozi zabavo pri skupnem učenju. Smeh in učenje sta temelj vseh uspešnih 

dolgotrajnih odnosov.« (Glasser, 1998, str. 52) 

Konkretno: člani OGS se ves čas ustvarjanja predstave učijo. Znanja in veščine pridobivajo na 

različnih področjih: spoznavajo dela znanih in manj znanih avtorjev, utrjujejo branje, 

spoznavajo značilnosti zgodovinskega obdobja in druţbenega okolja iz časa predstave, 

spoznavajo slovenski jezik ali narečje na drugačen način, spoznavajo načine oblačenja, 

obnašanja in glasbo določenega obdobja, raziskujejo moţnosti komunikacije (verbalne in 

neverbalne), učijo se dela v skupini, raziskujejo lastna čustva, vrednote…Pri tem se tudi 

zabavajo, zato je večja moţnost, da si bodo kaj od naučenega tudi zapomnili in sprejeli oz. 

ponotranjili. S člani skupine se srečujemo tudi ob nekaterih drugih priloţnostih (izleti, 

pikniki, taborjenje, kino, zaključek ob koncu leta). 

Ljudje v neprestani ţelji po »biti sprejet, ljubljen…« zadovoljujemo svoje potrebe in 

ohranjamo svojo prisotnost v skupini. Sprejemamo znanja, delimo izkušnje, vztrajamo, smo 

tolerantni, z namenom ohranjati notranje ravnovesje v varnem in v za nas pozitivnem okolju. 
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3 GLEDALIŠČE KOT NEFORMALNA OBLIKA 

IZOBRAŽEVANJA 

Vrstniška skupina, skupina otrok enakega druţbenoekonomskega statusa, etničnega porekla, 

ponavadi enakih let, je kot pomemben segment pri oblikovanju otrokove osebnosti poznan ţe 

kar nekaj časa in spada med pomembne vplive okolja na otroka (Papalia, 2002). Z 

vključevanjem v razne skupine otroci izpolnjujejo svoje znanje o druţbi, odnosih med ljudmi 

in med skupinami in si izgrajujejo socialne in komunikacijske spretnosti potrebne za dejavno 

sodelovanje v druţbi (Gril, Klemenčič, Autor, 2009). Z opazovanjem svojih prijateljev se 

otroci učijo obnašanja, ki je sprejemljivo za njihovo kulturo (Rich Harris, 2007). 

Otroci preteţen del svojega časa preţivijo v igri. V njej vstopajo v različne interakcije. 

Sociodramska igra in igra vlog spadata med simbolne igre. Otrok prevzame določeno vlogo in 

se pretvarja, da je nekdo drug. Vsebuje posnemalne in domišljijske prvine (Smilansky in 

Shefatya, 1990 v Marjanovič Umek, 2004). V tovrstnih igrah otroci uţivajo, saj se pogosto 

poistovetijo z vlogo ali likom, ki jim je v realnem ţivljenju všeč. Pri vsem tem pa seveda 

obstaja nevarnost, da bi močnejši vrstnik šibkejšemu, vedno vsiljeval vloge poraţenca, 

negativca. Zato pa E. Wood in J. Attfield (1996 v Marjanovič Umek, 2004) poudarjata vlogo 

odraslega v otrokovi igri, ki jo vidita v podpiranju procesa pogajanja med otroki ter v pomoči 

oblikovanja različnih igralnih tem skozi daljše časovno obdobje.  Vloga odraslega, učitelja, 

mentorja pa ni zgolj nadzorovanje in usmerjanje, pač pa tudi vpogled v stopnjo otrokovega 

razvoja ter tako posredno dvigovanje stopnje zahtevnosti različnih področij razvoja otrokove 

osebnosti. To pa lahko mentor doseţe z ustvarjanjem ustreznih pogojev, v katerih se igra 

odvija. 

»Bistvo vsake igre je premikanje, gibanje. V kreativni otroški igri, enako kot v umetnosti, 

nastajajo nove oblike, nove poteze, kombinacije gibov, nova pravila…igra postaja 

popolnejša« (Ivon, 2009, str. 9). Zagotovo pa postaja tudi zanimivejša, s tem pa dobiva vlogo 

motivacije. Ţe sama gibalna aktivnost spada med pozitivne dejavnike za učenje in delo. Ščuka  

(2007, str. 178) pravi, da je »gibalna dejavnost  za učinkovitejšo učljivost izjemno 

pomembna, saj so poloţajni draţljaji  iz sklepnih ovojnic in mišičnih vreten odličen 

vzdrţevalec  budnosti moţganov«. Kot učitelji, mentorji… se moramo tega dobro zavedati, 

ter uporabiti igre in druge gibalne aktivnosti otrokom v prid, saj jih bomo skozi igro uspešneje 

pripeljali do uresničitve kurikularnih ciljev na kateremkoli področju poučevanja. 
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»Neformalno pridobljena znanja imajo v odrasli dobi v druţbi neprecenljivo vrednost in 

predstavljajo obvezno dopolnilo »formalnim«« (Kelava, 2006, str. 63). Zato je še kako 

pomembno, da se otroci ţe sedaj vključujejo v neformalne organizacije, saj jim tako tudi v 

odrasli dobi ne bodo tuje. »V neformalnih organizacijah imajo otroci neskončno moţnosti za 

ustvarjalnost, ki so sicer pri pouku pogosto zavrte. Igraje in sproščeno pridejo do določenih 

spoznanj o gledališču, medsebojnih odnosih, odnosih in dogajanjih v ţivljenju. Imajo številne 

moţnosti za izraţanje: glasba, igra, gibanje...«(Korošec, 1996, str.7). Zgodi pa se, da tovrstna 

izobraţevanja v šoli niso odobravana, kot je imela izkušnjo tudi sama Koroščeva. Zdi se, da 

se učitelji bojijo, da pri otrocih ne bodo več tako priljubljeni, ker je prišel nekdo, ki je 

otrokom bolj zanimiv, predvsem pa z njimi dela na način, ki jih privablja. 

Neformalne oblike izobraţevanja vsebujejo tudi in predvsem koncept vseţivljenjskega učenja, 

temelječega na Delorsovih štirih »temeljnih stebrih«(Delors, 1996, str.77): 

1. Učiti se, da bi vedeli: dovolj široka splošna izobrazba in moţnost za poglobljeno delo 

z manjšim številom predmetov. 

2. Učiti se, da bi znali delati: poklicna usposobljenost in širše sposobnosti (kompetence). 

3. Učiti se, da bi znali ţiveti v skupnosti: razumevanje drugih ljudi, spoštovanje vrednot 

pluralizma, medsebojnega razumevanja in miru. 

4. Učiti se biti: razvoj človekove osebnosti, neodvisno ravnanje, razsodno in odgovorno. 

V gledaliških delavnicah, eni izmed oblik neformalnega izobraţevanja, otroci pridobivajo 

različna znanja s področja gradnje medsebojnih odnosov, znanja z različnih predmetnih 

področij, ki so kot tematika zajeta v gledaliških prizorih, predstavah…  

V našem gledališkem ustvarjanju smo z otroci večkrat obravnavali področje ekologije, vendar 

z različnih vidikov. Otroci so spoznavali vrste odlagališč, proces razgradnje različnih vrst 

odpadkov, ločevanje odpadkov, recikliranje odpadkov, vţivljali so se v doţivljanja 

onesnaţene zemlje, v občutke onesnaţevalcev, iskali so rešitve, kako preprečevati 

neodgovorna ravnanja do narave… 

Otroci so igrali vloge odpadkov, rastlin, ţivali, planeta, izdelovali tovrstne lutke, zabojnike ter 

se ob tem neskončno zabavali, hkrati pa usvajali informacije, načine ravnanja ter jih vnašali v 

svoje primarno okolje. Tako so tudi starši postajali radovedni ter nas spraševali, poizvedovali 

o proučevanih področjih. 
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Skozi gledališko ustvarjanje smo se tako učili, da bi vedeli in znali delati. Ker sem učiteljica 

na domači šoli in pedagoški vodja šole, sem znanja pridobljena z gledališkim ustvarjanjem 

spretno umeščala tudi v samo delovanje šole, v njeno vizijo. 

Predvsem se mi je zdelo pomembno ţivljenje v skupnosti, kar pa šola vsekakor tudi je. 

Elemente delovanja v manjši t.j. v gledališki skupini, ki so se pokazali kot pozitivni, sem 

postopoma uvajala tudi v šolsko delo, ki pa na nivoju šole, zaradi različnih vzrokov, niso 

mogli zaţiveti. Zato sem jih ohranila v skupinah, s katerimi sem delovala sama. 

»Za vzgojo enega otroka, je potrebna cela vas,« pravi Rafo Pinosa (2005, str. 24). Druţbeni 

sistemi, kot je šola, nekatera društva, morajo prevzeti novo povezovalno funkcijo v svojem 

okolju. V spremenjenih okoliščinah, v katerih ţivimo, bomo morali vsi narediti korak od 

medsebojnega nezaupanja k medsebojni podpori. Šola se mora odpreti krajevni, stanovanjski 

skupnosti ter dovoliti, da s svojim delovanjem pomaga pri njenem vzgojno-izobraţevalnem 

delu (Pinosa 2005, str. 25-26). 

Philip Coombs je leta 1968 vpeljal pojem »neformalno izobraţevanje«, ki je pomenil »vsako 

organizirano izobraţevalno dejavnost zunaj formalnega sistema, ki je namenjena izbranim 

učencem in zadovoljuje določene učne smotre« (Jelenc, 1994, str. 56). 

Cepin med značilnosti neformalnega izobraţevanja uvršča naslednje značilnosti: 

 oblika organiziranja: neformalno izobraţevanje poteka v organizirani in polorganizirani 

obliki; 

 prisotna je prostovoljna narava izobraţevanja; 

 izobraţevalne metode so neklasične in inovativne; 

 javna neveljavnost verifikacije neformalnega izobraţevanja; 

 izvajalci so organizacije civilne druţbe, podjetja in druge skupine (2004, str. 9). 

Gledališka dejavnost kot izvenšolska dejavnost gotovo pomeni neformalno obliko 

izobraţevanja, saj poteka v organizirani obliki, člani pa so prostovoljno sprejeli njena pravila, 

oz. o njih niti ne razmišljajo. Skozi razne neformalne aktivnosti spoznavajo vsebine ter tako 

širijo oz. nadgrajujejo svoje znanje na različnih področjih. 
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Značilnosti neformalnega izobraţevanja po Chisholmovi pa so: 

 enakomerna prisotnost in interakcija kognitivne, afektivne in praktične dimenzije učenja; 

 povezovanje posameznikovega in druţbenega učenja, spodbujanje solidarnosti med 

partnerji, simetričen odnos med učiteljem in učencem; 

 participativnost in osredotočenost na učenca; 

 holističnost in procesna orientiranost; 

 učne vsebine so blizu ţivljenjskim problemom, izkustveno učenje, učenje skozi delo, 

učenje skozi medkulturne izmenjave in srečanja z drugimi kulturami; 

 prostovoljnost in obča dostopnost (idealno); 

 prenašanje in prakticiranje vrednot demokratičnih druţb (2000, str.7). 

Pri vsem tem je glavno zaupanje med starši, učenci, učitelji, člani skupnosti, da bodo verjeli, 

da dogajanje v šoli pripomore k večji kakovosti v njihovem ţivljenju. Teţi naj se h 

kvalitetnemu delu, ki ustvarja dobre občutke, le ti pa teţijo h kakovosti, kar je cilj kvalitetne 

šole. 

Pred leti se spomnim učitelja matematike in fizike, ki me je obiskal dan pred odhodom 

kolonije otrok na morje. Prišel je s prošnjo, naj se z otroki v tem času pogovarjamo tudi o 

uporu vode, ki jim je najteţja snov pri fiziki. To smo tudi skozi igre delali, odrivali o vodi, 

potapljali predmete raznih oblik in se ob tem pogovarjali o njihovih opaţanjih…Čez nekaj 

mesecev, me je obiskal ta isti učitelj s presenetljivo pozitivno povratno informacijo, da je tudi 

šibkejšim učencem snov sedaj razumljiva. 

Tedaj, ko se bo šola začela odpirati navzven in povezovati z izven šolskimi dejavnostmi, bodo 

tudi  rezultati šolskega dela višji ter z njimi kakovostno znanje učinkoviteje dosegljivo. 

Delo z mladimi je trajen proces in je na področju medkulturne vzgoje še kako pomembna in 

trajna naloţba za ţivljenje. »Neformalni vzgojitelji delajo z mladimi v mladinskih klubih, v 

mladinskih organizacijah in gibanjih, v mladinskih informacijskih in svetovalnih centrih, v 

zunajšolskih dejavnostih, na cesti, med mednarodnimi mladinskimi izmenjavami, v domovih 

za mlade in nezaposlene, po vsej zemljepisni in druţbeno-gospodarski paleti Evrope« (pre. 

Čuden, 1998, str. 42). 
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Delo z mladimi Mrgole (2003, str.8) poimenuje »neformalno motivacijsko delo, ki temelji na 

upoštevanju potreb mladih, na njihovem aktivnem sodelovanju in njihovi lastni aktivnosti. Pri 

tem so pomembna načela vodenja dejavnosti, ki posredujejo izkušnje učenja za ţivljenje.« 

»Kadar delate z mladimi, ne smete pozabiti na uravnoteţenost med izobraţevalnimi cilji in 

cilji, povezanimi z razvojem skupine« opozarjajo v izobraţevalnem priročniku »Vsi drugačni- 

vsi enakopravni«(Brander, 2006, str. 57). 

Pogosto se dogaja, da v ţelji učencem posredovati čim več znanj in informacij,  pozabljamo 

na skupino, razvoj njenih vrednot. Tako postaja v skupini moreče vzdušje, ki mladino odvrača 

od nadaljnjega sodelovanja in ustvarjanja. Vodja mora prisluhniti udeleţencem, jih 

spodbujati, podpirati njihovo enkratnost, ustvarjalnost ter njihova prizadevanja. Na ta način se 

bodo počutili sprejete, pomembne, da s svojim delom prinašajo zanimive izkušnje in sklepe. 

V gledaliških skupinah otroci radi dajejo predloge. Pri tem pa je izjemno pomembno, da jih 

znamo sprejeti in ne vedno znova korigirati ter v otrocih ustvarjati občutek neproduktivnosti, 

nezmoţnosti uspešnega samostojnega ustvarjanja. S tem ko se upoštevajo mnenja otrok, 

postajajo le ti samozavestnejši, pogovarjajo se sproščeno in brez strahu. Pomembno je, da jim 

razloţimo pomen in uporabnost podatkov, pri tem pa jih spodbujamo, da dajo vse od sebe. V 

procesu delovanja skupine jih učimo opazovati in vrednotiti, saj se samo na ta način lahko 

zvišuje kakovost rezultatov dela. Otroci so ob tem zadovoljni, ponosni in notranje motivirani 

za nadaljnje delo. 

V Sloveniji so po letu 1990 nastali različni modeli mladinskih organizacij, ki se do danes niso 

bistveno spremenili. Čeplak in Vaupotič (v Ule, 1996, str. 287-293) navajata tri modele: 

 samostojne in neodvisne mladinske organizacije (organizirane kot zveze na nacionalni 

ravni ali kot lokalno delujoča društva); 

 mladinske organizacije, ki samostojno delujejo v okviru organizacij in 

 mladinske organizacije v okviru političnih strank. 

V času, ki je precej neprijazen do posameznika, tavajočega v revščini, socialni izključenosti, 

so še kako pomembne tovrstne organizacije, delujoče na posameznem področju. Člane druţi 

interes, v skupini pa se »omogoča osebna rast, zviševanje ravni znanja in usposobljenosti za 



Černel, A. (2013). Gledališče kot pomemben dejavnik vzgojno-izobraţevalnega procesa. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana 

- 23 - 
 

različne ţivljenjske vloge, saj močno vpliva na izboljševanje kakovosti ţivljenja vsakega 

posameznika«(Marinšek et al, 2008, str.7). 

Mladinsko delo je imelo skozi zgodovino različno druţbeno vlogo. Odgovarjalo je tako na 

potrebe posameznikov kot druţbe. »Na mladinskih dejavnostih mladi participirajo in s tem 

spreminjajo okolje, hkrati pa se v procesu učenja, ki ob tem poteka, spreminjajo tudi sami, oz. 

okolje spreminja njih. Oba procesa tečeta sočasno« (Cepin, 2011, str. 96).

 

Slika 1:Mladi spreminjajo svet, svet pa mlade (Cepin, 2011, str. 97). 

V delu z mladimi rezultati pogosto zameglijo procese. V samem delovanju neformalnih 

organizacij, skušamo voditelji uravnoteţiti interese druţbe in interese posameznika. Tako kot 

imajo otroci svoja pričakovanja, jih imajo tudi njihovi starši in druţba, v kateri ti otroci 

delujejo. V teţnji ugajati enim in drugim, se lahko zgodi, da interesi okolice prevladajo in 

zanemarimo glavne udeleţence, t.j. otroke. Tedaj delovanje tovrstne organizacije izgubi svoj 

prvotni namen in smisel. 

Tako neformalne kot formalne oblike izobraţevanja izvajamo z uporabo različnih metod, ki 

so kompleksen pojem in se povezujejo z različnimi temami, vsebinami ter cilji izobraţevanja. 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika metodo razlaga kot obliko načrtovanega, premišljenega 

dejanja, ravnanja ali mišljenja uporabljenega za dosego kakšnega cilja. 

Petra Pucelj Lukan (2011, str. 107) opredeljuje metodo kot: 

 način sistematičnega delovanja oziroma doseganja nečesa, 

 načrt nekega postopka, ki ima namen dokončati nalogo ali doseči cilj, 

 natančno, logično zastavljen načrt za nekaj, 

 razvrstitev korakov za doseganje konca. 
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Pri izbiri metode moramo biti pozorni na: 

 karakteristike ciljne skupine (na starost udeleţencev, število udeleţencev),  

 na tehnične zmoţnosti (trajanje, pripomočke, prostor) 

 na vsebino,  

 na zastavljene cilje (povzeto po Pucelj Lukan, 2011, str. 117- 123). 

Metode dela se torej skozi proces izobraţevanja spreminjajo, pri čemer je zelo pomembna 

fleksibilnost učitelja, ki upošteva tako naravo udeleţencev kot okolje, v katerem se delo 

odvija. 

»Celostno učenje s pomočjo besednega, predstavnega in gibalnega načina učenja je v šoli zelo 

redko, čeprav je zelo učinkovito« (Peklaj, 1995, str. 177). Od učitelja zahteva več časa za 

pripravo in samo izvedbo. Rezultati uporabe celostnega učenja, kjer se v poučevanje in učenje 

vključuje tudi gibanje, izdelovanje predmetov, igre vlog in ne samo vizualno-prostorski način 

učenja, znanje učenci poglabljajo, hkrati pa se laţje učijo tudi in predvsem tisti učenci, ki jim 

je takšen način bliţji. 
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4 GLEDALIŠČE KOT MOŽNOST IN NAČIN DOBRE 

VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

Sodobna potrošniška druţba je naravnana vse bolj storilnostno. Zahteva tudi enako 

oblikovanega posameznika in druţbo, v kateri bo posameznik primerno odraščal. Še preden 

otrok vstopi v šolo, starši s svojimi visokimi pričakovanji ţe načrtujejo pot otrokovega 

profesionalnega razvoja. S prvimi porazi pa pogosto zahteve in pričakovanja staršev še 

naraščajo, pritiski na otroka se stopnjujejo ter zavirajo in onemogočajo naravno pot razvoja 

njegove osebnosti. Najsi bo okolje mestno ali podeţelsko povsod ţivimo ljudje z ţeljo po 

uspešnem ţivljenju, po zagotavljanju najboljših pogojev za otrokov celostni razvoj. Na srečo 

pa so pogoji za ustrezen razvoj otrokove osebnosti mnogo širši in presegajo meje 

materializma. Uspešni starši pogosto otroku »kupujejo« ljubezen, vzgojo, izobraţevanje, a na 

ţalost lahko kmalu ugotovijo, da je to neuspešen nakup. Računalniki, moderni telefoni, 

letovanja izključujejo zaupanje, prijateljstvo, starševsko ljubezen. Vse to pa v paketu prinese  

ostale negativne skrajnosti od zapiranja v sobo do zapiranja vase. Podeţelje ne ponuja otroku 

nešteto plačljivih in tako, v glavah posameznikov, višje vrednotenih moţnosti preţivljanja 

prostega časa. Poleg narave mu ponuja brezplačne prostovoljne aktivnosti. V tovrstnem, 

pogosto kmečkem okolju, so starši največkrat kmetovalci, pojavlja se problem alkoholizma, 

brezposelnosti, iz katerega trenutno niso izvzeta niti mesta. Otroci so ravno tako kot pri 

neprestano zaposlenih poslovneţih odvisni od svoje »zrele« odločitve, kako preţiveti svoj 

prosti čas.  

Človeško bitje je organizem bioloških in psiholoških struktur, procesov, funkcij in kot tak ne 

more delovati ločeno od okolja, v katerem funkcionira, obstaja (Ţorţ, 1997). Na njegove 

odločitve vplivajo izkušnje, vplivi okolja, vrstnikov, druţine, ki so soustvarjali njegov sistem 

vrednot. Zmotno je pričakovati od posameznika, ki prihaja iz razbite druţine, odpadniške 

vrstniške skupine, da bo imel pozitiven sistem vrednot ter da bo izbiral vsebine, ki bi bile v 

nasprotju z njegovim trenutnim »organizmom«. 

Prihajam iz podeţelskega okolja, kjer se učitelji pogosto ukvarjamo tudi s čustvenim in 

socialnim poloţajem otrok in druţine. Na srečo je v našem kraju ţe več kot stoletje ţiva 

ljubiteljska gledališka dejavnost, kamor so vključeni skoraj vsi otroci in veliko odraslih. 

Gledališko dejavnost vidijo kot moţnost sprostitve, druţenja, preţivljanja prostega časa. V 

tem ustvarjalnem krogu se gradijo socialne komunikacijske mreţe, ki temeljijo na zaupanju, 
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reševanju teţav, iskanju rešitev... Pogoj za dobro gledališko predstavo so gotovo dobri 

medsebojni odnosi in zmoţnost premostitve osebnih zamer, konfliktov, antipatij do oseb s 

katerimi si v neizogibnem gledališkem dialoškem razmerju. Na ta način si posamezniki, ki 

sodelujejo v gledališki dejavnosti, gradijo pozitiven sistem vrednot, ki ne obstaja le v 

omenjeni skupini, pač pa se prenaša na različna področja njihovega delovanja.  

Pozitivna stran ljubiteljske dejavnosti je gotovo časovna neomejenost, ki dopušča 

razumevanje različnih interesov, njihovo sprejemanje ali zavračanje, odobravanje ali 

nasprotovanje. Vsak posameznik je nekoč stopil v skupino ter takrat in vedno znova skušal 

uveljavljati svoj interes, svoja stališča. Gotovo pa je skupina tista, ki je posamezniku 

omogočala ali preprečevala njegovo uveljavljanje. Ţe sama odločitev posameznika, pridruţiti 

se skupini, s katero ima skupen interes, t.j. igranje gledaliških prizorov, mu daje moţnost 

uveljavljanja ţe z njegovim vstopom v skupino. »Skupina je namreč še dovolj pregleden 

medčloveški odnos, da ostaja vsak njen član enkraten in edinstven osebni posameznik v 

okrilju varnega vzdušja, osebnega, zaupnega medčloveškega odnosa, kakor je to pri 

individualnem postopku, z druge strani pa je v skupini tolikšno število ljudi, človeških 

izkušenj in različnih medčloveških odnosov, da uči skupina člane ţivljenja v skupnosti. Temu 

primerno je skupinsko delo tudi zahtevno: zdruţuje zahteve dela s posameznikom in 

organiziranja skupnostnih akcij« (Ramovš, 1995, str. 144). 

Za dober celostni razvoj učenca je pomembno učiteljevo zavedanje, da učenca vodi po poti do 

znanja, ki utrjuje njegovo osebnost v luči kritičnosti, sprejemanja sebe kot osebe s prednostmi 

in slabostmi. Učenci v procesu vzgoje in izobraţevanja morajo okusiti tako padce in vzpone, 

jih znati sprejemati in hkrati se učiti sprejemati okolico z vsemi njenimi dimenzijami. 

Da pa bomo pri učencih razvijali občutek samozavedanja, zaznavanja sebe kot učno 

kompetentnega, kar zanj pomeni močno motivacijo za vpletanje v posamezne dejavnosti in 

spoprijemanje z naporom, ki ga je potrebno vloţiti v te dejavnosti (Marjanovič, Umek, 2004), 

pa potrebujejo učenci pohvale in spodbude za učenje. 

»Okoli osmega leta starosti optimistična zaznava učne kompetentnosti upade in s starostjo 

pogosto še naprej upada« (Eccles idr. v Marjanovič, Umek idr. 2004, str. 481). Učenci 

potrebujejo vedno več smotrnih potrditev, spodbud, motivacij, ki jih lahko ponudi učitelj tudi 

skozi gledališke tehnike. 
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4.1 Gledališka dejavnost in organizem otroka 

Glasser (2001, str. 66) je na srednji šoli začel uro o Romeu in Juliji z naslednjim vprašanjem: 

»Kaj naredite, kadar starši ne marajo vaše prijateljice ali prijatelja?« S tem vprašanjem je ţelel 

le pokazati uporabnost podatkov, povezavo tistega, kar se učijo z ţivljenjem. Ko bomo učitelji 

tako spretni, da bomo vedno znova znali učence prepričati v uporabnost tistega, kar se učimo, 

bo sprejemanje novih znanj zabava in samo po sebi motivacija, česar si ţelimo eni in drugi.  

Vsak učenec je edinstven organizem, ki ga ni mogoče enačiti z drugim. V mnoţici informacij 

izbere tiste, ki so njemu pomembne, reagira in se odziva glede na svoj način doţivljanja. Zato 

je prav, da vsakega učenca sprejemamo kot takega ter mu dajemo moţnost za uveljavljanje po 

njegovi meri, pri čemer ne doţivlja pritiskov, katerih posledice imajo negativni prizvok, kot 

so zavračanje, zapiranje vase, beg, izogibanje… 

Učenci morajo v svojem procesu dela doţiveti tudi strese, ki prinašajo pozitivne rezultate. 

Tega se najbolje in najmanj boleče učimo v dialogih, igrah vlog, kjer opazujemo in smo 

opazovani ter po končani dejavnosti opišemo svoja občutja, doţivljanja. Vse to pa je moţno, 

ko skupina dozori, ko se posamezniki čutijo kot del obstoječe, delujoče skupine. Posameznik 

deluje po svojih zmoţnostih in ni obsojan, se ne čuti prizadetega, kar se lahko zgodi z učenci s 

posebnimi potrebami, pa najsi bodo to nadarjeni učenci ali učenci s primanjkljaji na raznih 

področjih. 

Predvsem učitelji razrednega pouka, morajo biti vešči različnih predmetnih področij, tako kot 

gledališki ali filmski umetniki, ki se lotevajo različnih ţanrov in igrajo njihove vloge. Tako 

spretni učitelji so kot gledališčniki med soigralci- učenci in jim podajajo iztočnice za nove 

prizore, nova dejanja. Skozi igro vlog ne posredujejo le vzorce vedenja, obnašanja, odzivanja, 

pač pa tudi posredujejo doţivljanje knjiţevnih del, gibalnih aktivnosti, glasbenih zvrsti, 

likovnih tehnik, matematičnih problemov, situacij v različnih druţbenih okoljih. Na ta način 

lahko predstavijo marsikatero učno vsebino, pri čemer so učenci aktivni ter tako soustvarjalci 

učne ure, ki je zaradi narave dela motivirana sama po sebi. 

4.1.1 Igre vlog in gledališki prizori 

Poseben pomen pa bi dali gledališki igri oz. igri vlog pri reševanju konfliktov, problemov, ki 

se pojavljajo v skupini, v vsakdanjem ţivljenju. Z igranjem prizorov, ki so podobni razrednim 
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ali ţivljenjskim, na ogled postavimo dogajanje, akterje, prepoznavamo izvor problema, 

analiziramo dogajanje ter iščemo moţne rešitve za zgladitev nesoglasij. Pri vsem tem pa je 

pomembno zavedanje, ki ga vedno znova posredujemo učencem, t.j., da so teţave oz. 

nesoglasja povsem normalen del resničnega ţivljenja, s katerim se vsakodnevno soočamo.   

»Dejanski napor bivanja se med igro tako rekoč razblini prav po zaslugi ustroja igre, ki 

vpletenim na neki način odvzame teţo, pritisk resnih odločitev. In prav iz navedenega jo je 

mogoče povsem upravičeno vgraditi v didaktične modele zgodnjega učenja in poučevanja 

(Medved Udovič, 2008, str. 433). 

Igra vlog v šoli in vrtcu ni mišljena povsem kot igra, ki je predstavljena za nekoga, bolj se 

nagiba k predstavljanju kot takem, le v posebej organiziranem in usmerjenem t. i. razrednem 

gledališču se uresničuje kot predstavljanje za nekoga (otroci so v vlogi igralcev in občinstva). 

Je ena osrednjih metod izkustvenega učenja. Clark (1973, str.73), igro vlog opredeljuje kot 

»poskus, da bi prek dramatizacije razjasnili situacijo oz. rešili problem«. 

»Odrasli smo kljub svoji odraslosti še vedno tudi »homo ludens«, to pomeni, da se še vedno 

radi igramo. Lahko bi celo dejali, kdor se ne zna več igrati, se ne zna niti učiti,« navaja v 

knjigi 40 sodobnih učnih metod Daniela Brečko (2002, str. 101).  

Igre vlog predstavljajo lahko tako uvodne motivacije v procesu poučevanja, vsekakor pa 

imajo lahko vlogo izjemno pozitivne učne metode, v kateri se učenci učijo in spoznavajo 

relacije, odnose, pojme, z njimi usvajajo nova znanja. Učenci se v igrah vlog angaţirajo sami, 

ne potrebujejo dodatnih spodbud, pač pa se preprosto učijo na njim naraven način. 

Mckeachie (v Rupnik Vec, 2003, str. 10) opredeljuje cilje metode igranja: 

 kot prakticiranje naučene teoretične snovi, 

 kot ilustracijo obravnavanih principov, 

 kot razvijanje vpogledov v problematiko medosebnih odnosov, 

 kot dragocen vir za razpravo, 

 kot vzbujanje in vzdrţevanje učenčevih interesov ter zviševanje učne motivacije,  

 kot moţnost ekspresije čustev, 

 kot moţnost povečanja zavedanja lastnega čustvovanja in emocionalnega doţivljanja 

drugih. 
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B. Marentič Poţarnik (1987) navaja naslednje moţne učinke metode igranja vlog: 

 med igranjem vlog učenci neposredno osredotočijo pozornost na neki problem, 

 zviša se jim občutljivost za lastna in tuja stališča, čustva in ravnanja, povezana z 

obravnavano situacijo, 

 ugotavljajo odnos med emocijami in ravnanjem, 

 mobilizacija energije za reševanje problema zvišuje učenčevo motivacijo, 

 učna situacija za učenca predstavlja varno priloţnost za uporabo pridobljenih znanj, 

trening spretnosti in kontrolo emocij, 

 celostna angaţiranost v novih in netipičnih konfliktnih situacijah predstavlja priloţnost za 

spreminjanje lastnih stališč in ravnanj.  

Tudi doktor Vićentije Rakič navaja, da igre razvijajo kritični odnos otroka do sebe in do sveta 

okoli sebe ter z razvojem kritične samopodobe izzovejo v otroku moči za spremembe samega 

sebe (Vićentije Rakič, v Misailović, 1991, str. 35).  

Z igro vlog in gledališkimi prizori se učenci učijo skozi vsa čutila; vid, sluh, tip, voh, okus, pri 

čemer je vključena tudi gibalna aktivnost. Vse to odpira nove vedoţeljnosti in potrjuje 

potencial za intelektualno stimulacijo in razvoj učencev. 

Kot ugotavlja Horvatova (2009), pri igri vlog ne gre za povsem samostojno učenje, pač pa je 

učenec učno snov predhodno ţe slišal s strani učitelja. Gre torej za utrjevanje ţe 

pridobljenega, poglabljanje in prenašanje v nove situacije. 

Učenje kot aktivna konstrukcija se povezuje s pojmovanjem poučevanja kot spodbude za 

pojmovno spreminjanje učencev oz. poučevanje kot vodenje učenca na poti proti ciljem 

(Marentič Poţarnik 1998, str. 258), pri čemer je učenec pri odkrivanju samostojen, a mu 

učitelj nudi pomoč, če naleti na ovire, kar poudarja Foxova teorija »popotovanja« oz. 

odkrivanja (travelling theory)(Fox 1983). S tem pa je povezano pojmovanje znanja kot 

rezultata vsakokratne osebne izgradnje oz. konstrukcije pomena (Marentič Poţarnik 1998, str. 

258). 

Tradicionalni pogled na znanje pomeni kopičenje informacij do katerih so prišli drugi in jih 

učitelji preko poučevanja posredujejo učencem, sodobna šola pa pojmuje učenje kot 

odkrivanje, pridobivanje znanja z lastnimi izkušnjami. Sodobna šola naj bi pojmovala znanje 
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kot konstruiranje in osmišljanje novih spoznanj, poučevanje kot vodenje, usmerjanje in 

aktiviranje učencev ter znanje kot pravila, principe in zakonitosti, ki jih lahko v tem hitro 

spreminjajočem se svetu tudi uporabljamo (Šteh 1999, str. 261). 

Brown (v Šteh 2004, str. 156) in Zimmerman (v Pečjak in Gradišar 2002, str. 15) poudarjata 

aktivno vlogo učencev kot iskalcev, zbiralcev in tistih, ki procesirajo informacije.Tovrstno 

učenje tako vključuje učenčeve misli, občutja, situacije in vedenja, ki so usmerjenak 

doseganju njihovih učnih ciljev (Pečjak in Košir 2003, str. 50). 

4.1.2 Lutka 

Lutkarstvo je zelo stara, tradicionalna oblika umetnosti, ki se uporablja v mnogih kulturah. 

Burn pravi, da so lutke povezale ljudi vsega sveta preko jezika, edinstvenega le za lutkarstvo, 

ki pomeni več kot le besede (Mishina, Wallace, 2004, str. 2).  

Lutke ne bogatijo in poţivljajo le otroških src, temveč so močno zastopane tudi v svetu 

odraslih. Vse do druge polovice 19. stol. je bilo lutkovno gledališče namenjeno predvsem 

zabavi odraslih (Trefalt, 1993). 

Lutke spodbujajo ustvarjalnost, domišljijo, socialni čut, komunikacijo, izraţanje negativnih 

čustev … Plašen otrok si bo z lutko upal komunicirati, ker je ta zanj »ščit«, egocentričen pa 

bo svoj ego moral podrediti lutki, če bo ţelel skozi lutko vzpostaviti odnos z drugimi, sta v 

knjigi Lutka iz vrtca v šolo zapisala Helena Korošec in Edi Majaron (2002). 

Jezik lutke ne pomeni zgolj in samo besednih zvez, oblikovanih v sporočilo. Z lutko se lahko 

pribliţamo tudi najbolj ranjenemu otroku in mu pomagamo pri izraţanju njegovih občutkov, z 

njo lahko vplivamo tudi na vedenje (Lennon, Barbato, 2001). 

»Lutka ţe dolgo ni več le sredstvo za pripravo predstav in motivacijo pri pouku, vedno bolj 

postaja magična moč v rokah učitelja in otrok in spodbuja kognitivni, socialni in čustveni 

razvoj« .(Korošec, Majaron, 2002, str. 31) 

Vsaka stvar, vsak predmet lahko oţivi in v trenutku priskoči na pomoč učencu, ki je v zadregi, 

ki nečesa ne zna ali ne zmore, ki je v stiski. Lutka ima magično moč, ki jo kot učitelji lahko 

izkoristimo v prid poučevanju ali reševanju teţav.  
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Ko svinčnik oţivi in se čudi nad svojo sledjo, ki jo pušča za seboj, se učenec hitro odloči, da 

mu bo pomagal zarisati »lepšo« sled/stopinje. Spet se oglasi radirka, da je utrujena ţe od 

svojega dela, tedaj ji učenec kmalu prizanese in svoje misli usmeri v delo, torej ozavesti 

samega sebe. 

Domišljijski svet se z leti (in izkušnjami) zelo spreminja, saj otrok v igro vnaša informacije, 

ki jih je pridobil v realnem ţivljenju: »Otrok se lahko preusmeri od sveta medvedkov in lutk 

do takšnega, v katerem so policisti, inţenirji, časopisi. To je refleksija napredka. Otrok postaja 

sposobnejši pri absorpciji materiala iz realnega sveta v svet igre /…/.« (Cohen, MacKeith 

1991, str. 104 v Porenta, 2003) 

Tudi učitelj pri delu z lutko ne funkcionira na svoj običajni način, saj ga takrat, ko ji posodi 

svoj glas in roke, lutka »prisili, da postane ’drugi’ v skupini/razredu« (Majaron 2000, str. 35). 

V študiji primera je Ana Porenta ugotovila naslednje: Lutka je omogočala domišljijsko 

preoblikovanje stvarnosti, to pa je pripomoglo k zvečanju motivacije za odkrivanje še 

neznanega. Najopaznejša pa je bila motivacija za delo: zavzetost, delavnost, strpnost, 

vztrajnost, natančnost, samostojnost in sproščenost pri delu (Porenta, 2003, str. 185). 

Najlepše pa je takrat, ko učenec sam ustvari svojo lutko in ţe materialu vdihne dušo, se z njim 

pogovarja in ustvarja novorojeno bitje. »Lutka – zajec, ki jo je naredil otrok, ni potrebno, da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

izgleda kot pravi zajec, potrebna je samo otrokova vera v to lutko«. (Renfro v Korošec, 

Majaron, 2002, str. 47) 

Ţe navaden kos papirja ali zamašek lahko oţivi, le kako ne bi oţivela otrokova najljubša 

igrača ter ga s svojo čudeţno močjo spodbujala pri njegovem ustvarjanju. 

Tudi sama ugotavljam, da je delo z lutkami vedno znova motivacija za odkrivanje nečesa 

novega, pri čemer tudi najbolj osamljeni in zaprti otroci postajajo počasi dostopni in 

»zanimivi« tudi za druge otroke. Rojevajo se nove zgodbe, nove igre in nenazadnje nova 

prijateljstva.  

Lutka ima neverjetno jezikovno moč; lahko govori po ţivalsko, lahko govori narečno, knjiţno 

in seveda čustveno obarvano (jezno, veselo, ţalostno, razigrano, nagajivo…). 

Na ta način se otrokom odpirajo nova ţivljenjska obzorja. 
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4.1.3 Glasba in ustvarjalni gib 

Še pred ugotovitvami o moţganskih raziskavah so učitelji in starši poučevali otroke abecedo 

preko pesmi. Sedaj vemo, da vsaka glasbena komponenta vpliva na drug del moţganov 

(Harman, Music and Movement) ter vpliva na boljšo zapomnitev. 

»Glasba je umetnost nevidnih širjav, nevidnih zgodb in podob ter polna nevidnih idej in 

malenkosti. Prav to pa jo naredi tako čarobno in skrivnostno« (Reichenberg, 2006). 

In najbolj se ujame s svojo boljšo polovico, ki je gib/ples. Glasba in gib v otroku budita tisto, 

česar beseda ni zaznala in prepoznala. Človeku dajeta nov pomen, bogatita njegove misli, 

dramita čustva, prebujata izkušeno, poglabljata in nadgrajujeta. Ustvarjata pogoje, da smo bolj 

odprti, predvsem pa občutljivi na dogodke, ki bodo sledili.  

Rousseau pravi o glasbi naslednje:«… in umetnost glasbenika je v tem, da nečutno podobo 

predmeta nadomesti s podobo gibanj, ki jih njegova prisotnost vzbudi v srcu opazovalca. Ne 

le, da bo razburkal morje, priţgal plamen ognja, naredil, da bo tekel potok, padal deţ in bodo 

narasli tokovi, temveč bo naslikal tudi grozoto strašne puščave, zatemnil zidove podzemnega 

zapora, umiril vihar, povrnil mirno in vedro ozračje ter iz orkestra razširil v loge novo 

sveţino. Teh stvari ne bo predstavil neposredno, temveč bo v duši vzbudil enaka čustva, ki jih 

občutimo tedaj, ko jih vidimo (Beuermann, 2011, str.64).« 

Z glasbo, kot pravi Rousseau, vzbudimo gib, zgodbi damo novo podobo, vanjo dahnemo 

čustva. Ko otrok zasliši glasbo, se v trenutku začne gibati. 

Glasovno izraţanje je močno povezano z motorično-dinamično dejavnostjo. Poslušanje glasbe 

pa ima velik vpliv na razvijanje govornih, pisnih in bralnih sposobnosti na področju glasbe 

ugotavlja Čepinova (2007). 

Mirko Slosar (1993) poudarja tudi veliko vlogo glasbe pri učenju jezika. Pravi, da le ta ni 

samo emocionalna, temveč tudi intelektualna dejavnost, ki s svojimi zakonitostmi olajša ali 

»sproţi« duševne procese dojemanja in razumevanja zakonitosti jezik. Pri učencu sproţi vrsto 

splošnih emocionalnih stanj, ki omogočajo večjo pozornost in pomnjenje. 

»Telo v plesu in gibanju nam pripoveduje zgodbe, ki jih ne moremo povedati z besedami. 

Otroci še ne znajo ubesediti vsega, kar čutijo. Ko odrastemo, neizrekljivo potlačimo v 
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podzavest. S telesnim izraţanjem pripovedujemo zgodbe, le za prepoznavanje tega izraţanja 

potrebujemo razumevanje telesne oz. neverbalne govorice (Schmidt, 2010, str. 26).« 

Gibanje in ritem spodbudita sprednji moţganski reţenj ter tako bogatita jezik in motorični 

razvoj (Brewer, Campbell, 1991 v  Harman). 

Po glasbeni, gibalno-glasbeni aktivnosti je otrok veliko bolj zbran in motiviran za šolsko delo, 

njegova koncentracija za aktivnosti se podaljšuje. 

Glasba in kreativni gib sta vsekakor elementa kreativne drame in pomagata k oblikovanju 

otrokove samozavesti ter izboljšanju njegove samopodobe. Tak otrok je sproščen in sposoben 

komunicirati na verbalni in neverbalni ravni razlaga Koroščeva (2007, str. 116). 

Številne študije so ugotovile korelacijo med glasbenimi sposobnostmi in akademskimi 

doseţki (Shore,  Strasser, 2006, v Bullard, 2010). Glasba lahko pomaga na vseh področjih 

otrokovega razvoja. Študija 106 predšolskih otrok ugotovlja, da imajo otroci, ki so vključeni v  

sistematični in celoviti glasbeni program,  znatno povečano motorično, kognitivno, jezikovno 

in socialno-čustveno področje (McCarney, 1992, v Bullard 2010). 

S pomočjo ustvarjalnega giba in glasbe postane pouk zabaven, privlačen in samoumeven. 

Otroci se lahko skozi gibalne dejavnosti, s pomočjo glasbenega doţivljanje učijo razna 

predmetna področja.  

Primer uporabe ustvarjalnega giba pri pouku matematike. S svojim telesom ali deli telesa 

otroci oblikujejo: 

 števila,  

 krive, ravne, sklenjene, nesklenjene črte,  

 geometrijske oblike, 

 izvajajo matematične operacije, 

 velikostne odnose… 

Otroci utrjujejo učno snov in se pri tem zabavajo. Gibalna aktivnost je pomemben dejavnik 

šolske uspešnosti. Študije dokazujejo (Shephard e tal., 1984; Shephard e tal., 1994; Shephard, 

1996; Shephard, 1997 v Zurc, 2008, str. 84), da je prostočasna gibalna aktivnost statistično 

pomembno povezana s šolsko uspešnostjo. Ugotovitve raziskav veljajo za otroke v obdobju 
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poznega otroštva oz. pred pojavom pubertete. Ti otroci so bolj mirni pri pouku in bolj 

energični pri učenju (prav tam). 

Fizične aktivnosti torej imajo pozitiven vpliv na učenje in spomin (Trudeau, Shephard, 2008). 

V zbranih raziskavah Martinova (2010) ugotavlja, da fizične aktivnosti vzpodbujajo otroke k 

učenju, hkrati pa povečujejo socialno in duševno zdravje v adolescenci in odrasli dobi. 

4.1.4 Izobraţevalno gledališče 

V svetu se je zelo uveljavilo izobraţevalno gledališče, katerega namen je bil ustvariti 

spremembo na določenem področju ţivljenja. V predstavi poteka interakcija med igralci in 

gledalci, ki »diskutirajo« o igrani tematiki. 

Gledališče lahko premosti jezikovne in kulturne ovire in je izjemno uporabno komunikacijsko 

orodje (Prentky, Lacey, 2005). 

»Ena najpomembnejših nalog gledališke umetnosti je, da v ljudeh zbudimo občutljivost za 

'predstave' vsakdanjega življenja, v katerih so igralci hkrati tudi svoji lastni gledalci, 

predstave, v katerih se zabrišejo meje med odrom in dvorano. Vsi smo umetniki. V gledališču 

se naučimo gledati stvari, ki so tako očitne, da jih ponavadi spregledamo. Kar nam je 

domače, postane nevidno: gledališče osvetljuje oder vsakdanjega življenja.« 

(Augusto Boal, v mednarodni poslanici ob svetovnem dnevu gledališča 2009) 

Za brazilskega gledališkega reţiserja, dramatika in politika Augusta Boala (1931–2009) pa je 

gledališče način za kolektivno spoznanje in edinstven medij, ki še lahko sproţi neko druţbeno 

spremembo. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je tako začel razvijati raznovrstne 

gledališke tehnike, ki jih poznamo pod skupnim imenom gledališče zatiranih (Theatre of the 

Oppressed). Takrat, torej od leta 1964 do 1985, je v Braziliji vladala vojaška diktatura, 

njegovo gledališče pa je zatiranim, izkoriščanim in ustrahovanim dalo (edino) moţnost, da 

izrazijo svoje mnenje (Cencelj, 2010). 

Namen izobraţevalnega gledališča je izobraţevati ljudi. Ljudje, ki so del predstave 

razmišljajo o njej in vplivajo ne njen potek, jo spreminjajo. Teme, ki jih igrajo so iz njihovega 

realnega ţivljenja. Igralci jim pomagajo odpreti oči, da bi nasprotovali obstoječemu 

podrejenemu, izkoriščanemu poloţaju. 
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V izobraţevalnem gledališču so se razvile naslednje tehnike, ki animirajo publiko: 

 Gledališče slik (To gledališče skoraj ne uporablja besed. Razvilo se je v Peruju.) 

 Časopisno gledališče (Časopis uporabljamo za začetek, za izhodišče in iz tega izpeljemo 

prizore.) 

 Policaj v glavi (Gre za tehnike, da se soočimo z agresijo v nas. Te tehnike je Boal razvil 

ob prihodu v Evropo (v Francijo), ko je ugotovil, da agresorja nimamo zunaj, ampak smo 

Evropejci nesrečni zaradi vzorcev, ki nas zatirajo znotraj nas.) 

 Gledališki forum (Gledalci nadomestijo glavnega junaka in predstavijo rešitev ali boljše 

razumevanje problema. Tovrstna tehnika je primer inovativne, demokratične in efektivne 

metodologije, ki jo lahko uporabljajo v socialnem delu z otroki in druţinami(Houston, 

2001).) 

 Pravno gledališče (Te vrste gledališče sluţi novim pobudam, predlogom, ki prihajajo od 

gledalcev.) (Kolenc, 2010, str. 42) 

Ţe samo ime »Izobraţevalno« gledališče zgovorno pripoveduje o njegovi prvotni vlogi in 

nalogi, t.j. izobraţevanje.  

Izobraţevalno gledališče poučuje: 

 socialne spretnosti (tudi občutljivost, empatijo, veščino poslušanja), 

 jezikovne spretnosti (govor, razmišljanje, branje, pisanje, raziskovanje), 

 gibalne spretnosti, 

 spretnosti igranja (ukvarjanje z izborom, občutkom za obliko…) (Attel). 

Le tega se posluţujejo predvsem v drţavah v razvoju in tudi v razvitih drţavah s tematiko 

tamkajšnje problematike. 

Komolafe (2010) piše o vlogi gledališča na področju revščine in razvoja podeţelja v Nigeriji. 

Pri tem je seveda prvotnega pomena, da na druţbo gledajo s sociološkega in ne geografskega 

vidika (Oso v Komolafe, 2010, str. 60). S pomočjo dramatizacije usmerijo pozornost 

gledalcev na obstoječi problem, tako da izzovejo dojemanje njihovega poloţaja (prav tam).  

Na enak način so se lotili reševanja revščine v Zanzibarju. Najpomembnejši cilj »Gledališča 

za socialni razvoj« (Theater for social change- TSD) je bil dvigniti zavedanje o problemu 

revščine ter ljudi vzpodbuditi k iskanju vzrokov zanjo. Skozi različne predstave in delavnice 
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so člani gledališča ljudi osveščali ter jih vzpodbujali k širjenju zavedanja problema med ostale 

prebivalce (Abdalla, 2002). 

V primerih, kjer naletimo na globoka nezaupanja, npr. posilstva v vojnem ali povojnem času, 

strah in jezo, ima gledališče pomembno vlogo, da poveţe ljudi, ki med seboj podelijo 

podobne zgodbe in sproţi čustvene odzive (Scott-Danter, 1999). Vsakdo se sooča s trpljenjem 

na svoj način, gledališče pa ima pri tem predvsem nalogo, sporočiti ţrtvam, da niso same oz. 

osamljeni primer ţrtve. 

Gledališče nagovarja s celim bitjem. Ne vključuje le vzroke in razmišljanja o vzrokih, pač pa 

vzbuja naša čustva, strasti, predsodke. Lahko nas sooči s tistimi vidiki našega ţivljenja, ki 

smo jih hoteli prezreti (Prentki, Lacey, 2005). McCaslin (2004) kot pionir ustvarjalnega 

gledališča v okviru izobraţevalnega gledališča pa poudarja, da le to prinaša zaupanje, 

sprejemanje in večjo kritičnost. 

McCammonova (2007) navaja primer izobraţevalnega gledališča, ki bi ga lahko primerjali s 

situacijami na našem današnjem kulturnem in socialnem območju. Opisuje primer reševanja 

bega mladih iz podeţelskega okolja v Avstraliji. Cilj je bil naučiti odrasle o vrednotah mladih 

ljudi, hkrati pa skozi gledališko predstavo ugotoviti, kaj menijo mladi o odraščanju in 

zapuščanju doma. Preko tisoč mladih, vključenih v raziskavo, je odhajanje od doma 

obsojalo(Cassiy, Watts, 2005 v McCammon, 2007). 

Gledališče s svojimi elementi vpliva na jezikovni razvoj otrok. Moore in Caldwell (V 

Furman, 2000, str., 174) sta raziskovala pozitiven vpliv gledališča na jezikovne sposobnosti, 

na tvorjenje besedila. Ugotavljala sta vpliv gledališča in pogovora kot predpriprave na pisanje 

zgodbe. Ugotovila sta, da daje gledališče- igranje prizorov, popolno zaokroţeno celoto idej, 

informacij in kot sistem simbolov dopušča piscu preseganje linearnih omejitev ter tako 

ustvarja bolj zaokroţeno celoto. Vpliv gledališča na kognitivni in socialni razvoj otrok 

dokazujejo tudi Christie in Johnsen(1983) in Smilansky (1990) (prav tam). 

Torej zakaj »izobraţevalno« gledališče in zakaj gledališče v izobraţevanje? 

Iz preprostega razloga, ker se naučimo: 

 10% od tistega, kar preberemo, 

 20% od tistega, kar poslušamo, 
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 30% od tistega, kar vidimo,  

 50% od tistega, kar vidimo in slišimo, 

 70% od tistega, kar izgovorimo in  

 90% od tistega, kar izgovorimo in naredimo. 

S pomočjo iger otroci spoznavajo svet odraslih, brez bolečine spoznavajo in pridobivajo 

različne izkušnje, spoznavajo odnose med ljudmi, učijo se ţivljenja (Lekič idr., 2007). Poleg 

vsega pa na zanimiv in otrokom prijazen način utrjujejo in/ali širijo svoja znanja. 
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5 EMPIRIČNI DEL 

Pomen gledališča kot dejavnika vzgojno-izobraţevalnega dela smo skušali raziskati s čim več 

vidikov. Pri tem smo upoštevali učitelje, mentorje in učence. Z vidika metodologije smo 

izvedli štiri različne raziskave, ki pojasnjujejo pomen gledališča kot dejavnika v vzgojno-

izobraţevalnem procesu. 

Prva raziskava, ki jo predstavljamo, je eksperiment. V empiričnem delu smo najprej prikazali 

nekaj primerov doseganja vzgojno-izobraţevalnih ciljev s pomočjo gledaliških tehnik (priloga 

5). Potem smo primerjali znanje s področja ekologije v treh skupinah učencev, t.j. v skupini 

gledališčnikov, gledalcev in nevpletenih (kontrolna skupina); in sicer pred nastajanjem 

gledališke predstave, neposredno po odigrani oz. ogledani gledališki predstavi in šest mesecev 

po ogledani gledališki predstavi. S pomočjo preizkusov znanja smo merili raven znanja v treh 

skupinah ter tako ugotavljali vpliv gledaliških tehnik na usvajanje in zapomnitev informacij. 

Druga raziskava je študija primera, v kateri smo opazovali in beleţili vpliv gledaliških tehnik 

na uporabo zbornega jezika oz. knjiţnega pogovornega jezika v skupini otrok jutranjega 

varstva med njihovo igro vlog in med krajšimi gledališkimi prizori. V tej raziskavi smo šteli 

narečne besede in izraze, ki so jih uporabili v igrah vlog v treh časovnih obdobjih. Meritve 

smo izvajali trikrat zaporedoma v mesecu oktobru, trikrat zaporedoma v mesecu januarju in 

trikrat zaporedoma v mesecu maju. 

Tretja raziskava je bila pregledna, sestavljena iz dveh delov. V prvem deli smo izpeljali 

intervjuje z mentoricami uspešnih gledaliških in lutkovnih skupin. Ugotavljali smo njihove 

poglede na pomen uporabe gledaliških tehnik pri pouku in izven njega. V drugem delu pa smo 

izvedli analizo anketnih vprašalnikov s pomočjo programa SPSS. Anketne vprašalnike smo 

izvedli z učiteljicami in učiteljem razrednega pouka iz štajerske regije. Ugotavljali in 

analizirali smo pomen, ki ga pripisujejo uporabi gledaliških tehnik glede na triletje, v katerem 

poučujejo, vrsto šole, pedagoške izkušnje.   

V zadnjem delu magistrske naloge predstavljamo analizo anketnih vprašalnikov, ki so jih 

reševali gledališčniki. Zanimala so nas njihova stališča glede pomena gledaliških tehnik v 

vzgojno-izobraţevalnem delu. 
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CILJI RAZISKAVE 

Gledališče se v izobraţevanju pogosto uporablja za pospeševanje kognitivnega razvoja. 

Povezava med gledališko igro in kognitivnim razvojem je tako močna, da jo raziskovalci 

vedno več uporabljajo kot merski instrument kognitivnega razvoja (Ogura, 1991; Malone, 

Stoneman in Langone, 1994 v Furmann, 2000).    

Gledališče je pomemben del vzgojno-izobraţevalnega dela. Ne pomeni zgolj nekaj gledaliških 

prizorov za spoznavanje tovrstne zvrsti umetnostnega dela, pač pa pomeni mnogo več. 

Predstavlja lahko razumevanje odnosov, učenje bontona, spoznavanje novih učnih vsebin, 

sprostitev. Cilj naše raziskave je ugotoviti ali učitelj, ki v učnem procesu razume in uporablja 

gledališko igro kot metodo učenja in poučevanja v skupini, dosega vidnejše rezultate, saj so 

učenci ob gibanju sproščeni ter tako laţje in hitreje sprejemajo in ponotranjijo nove 

informacije. Na ta način so pri procesu sprejemanja informacij vključena vsa čutila, ki krepijo 

zapomnitev.  

Ţelimo predstaviti in evalvirati učni pristop, kjer z uporabo gledališke igre, gledaliških tehnik, 

s pomočjo glasbe, z uporabo lutke usvajamo nova znanja, predvsem pa upoštevamo vsakega 

posameznika in njegove sposobnosti. 

Raziskava je potekala v skupinah gledaliških kroţkov, ki se izvajajo v okviru pouka v osnovni 

šoli in kot prostočasna izvenšolska dejavnost ter v skupini učencev jutranjega varstva.  

Kvalitativni del raziskave je potekal med učitelji razrednega pouka Štajerske regije. 

Cilji raziskave: 

 ugotoviti, ali uporaba  gledališča/gledališke igre poglablja in utrjuje znanje; 

 ugotoviti, ali gledališke tehnike spodbujajo uporabo zbornega jezika; 

 ugotoviti in analizirati pomen, ki ga učitelji razrednega pouka pripisujejo gledališkim 

tehnikam v vzgojno-izobraţevalnem procesu; 

 ugotoviti in analizirati pomen, ki ga učenci-gledališčniki pripisujejo gledališkim tehnikam 

v vzgojno-izobraţevalnem procesu. 
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RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

Raziskovalna vprašanja in hipoteze: 

1. V kolikšni meri gledališke tehnike vplivajo na usvajanje in zapomnitev novih informacij? 

2. V kolikšni meri gledališke tehnike spodbujajo uporabo zbornega jezika? 

3. Kako pogosto se učitelji v vzgojno-izobraţevalnem procesu posluţujejo gledaliških tehnik 

in ali njihova uporaba vpliva na učni proces? 

H1: Večina učiteljev razrednega pouka se v vzgojno-izobraţevalnem procesu redko posluţuje 

gledaliških tehnik. 

H2: Večina učiteljev razrednega pouka se redko posluţuje gledaliških tehnik z vzgojno-

izobraţevalnim namenom. Glavna razloga, ki ju učitelji navajajo, da ne uporabljajo 

gledaliških tehnik pogosteje, sta časovna stiska in prevelika količina učnih ciljev. 

H3: Učitelji, ki poučujejo v prvem triletju pripisujejo večji pomen uporabi gledaliških tehnik 

pri pouku kot učitelji, ki poučujejo v drugem triletju. 

H4: Učitelji, z daljšo delovno dobo, se pogosteje posluţujejo gledaliških tehnik pri pouku kot 

učitelji s krajšo delovno dobo. 

H5: Učitelji, ki poučujejo na podeţelski šoli, se pogosteje posluţujejo gledaliških tehnik pri 

pouku kot učitelji, ki poučujejo na mestni šoli. 

4. Ali so učenci - gledališčniki naklonjeni uporabi gledaliških tehnik v vzgojno-

izobraţevalnem delu? 

H6: Večina učencev- gledališčnikov trdi, da se s pomočjo gledaliških tehnik lahko naučijo 

veliko novega. 

H7: Večina učencev gledališčnikov trdi, da uporaba gledaliških tehnik pri pouku naredi pouk 

bolj zanimiv. 

5.1 EKSPERIMENT - Vpliv uporabe gledaliških tehnik na usvajanje in 

zapomnitev oz. priklic novih informacij 

5.1.1 Vzorec in metode dela 

5.1.1.1 Vzorec 

Kvantitativna raziskava je zasnovana kot triletna raziskava. Potekala je v kulturno-

umetniškem društvu (v nadaljevanju KUD) ter na podruţnični OŠ. Skupine so bile naključne, 
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gleda na odločitev otrok in njihovo vključitev v skupino. V KUD sta bili vključeni dve 

gledališki skupini (skupini A in B), v katerih so učenci v starosti od 6 do 13 let ter skupina C, 

ki šteje 10 učencev v starosti 6 let. V raziskavo je  vključenih 35 otrok in dve mentorici. 

Delo je potekalo v vseh skupinah, s podobnimi vzgojno-izobraţevalnimi vsebinami, po 

smernicah, ki jih predvideva ta raziskava.  Skupno delo članov iz vseh skupin je potekalo 

dvakrat letno na kreativnih gledaliških delavnicah v KUD. Mentorji, ki vodijo skupine, 

sobeleţili aktivnosti vseh učencev, ki so vključeni v raziskavo skozi tri šolska leta. 

V sam eksperiment je bilo vključenih 17 otrok, članov gledališke skupine, 17 učencev 

gledalcev in 17 učencev, nevpletenih, ki si gledališke predstave niso ogledali in niso 

sodelovali v njenem nastajanju, t.j. kontrolna skupina. 

Pri pripravi in izvajanju raziskave smo upoštevali etična načela za epidemiološko delo. Vsak 

posameznik je v raziskavi sodeloval prostovoljno in je bil seznanjen z namenom raziskave. V 

delu raziskave, kjer sodelujejo otroci, smo predhodno pridobili pisno privolitev staršev. O 

namenu in načinu izvajanja raziskave je bil seznanjen tudi ravnatelj in učitelji, katerih učenci 

so bili vključeni v vzorec. Vsi pridobljeni podatki so namenjeni izključno v raziskovalne 

namene, sodelujočim je zagotovljena popolna anonimnost. 

5.1.1.2 Metoda dela 

5.1.1.2.1 Merski instrumentarij (pripomočki) in postopek 

Vlogo gledaliških dejavnosti pri doseganju vzgojno-izobraţevalnih ciljev smo preverjali v 

treh skupinah (gledališčniki, gledalci in nevpleteni) v treh različnih časovnih obdobjih; in 

sicer pred gledališko predstavo, po ogledani gledališki predstavi ter šest mesecev po ogledani 

in odigrani gledališki predstavi. Uporabili smo preizkuse znanja, s katerimi smo preverili 

poznavanje igranega področja.  

Udeleţencem raziskave smo predstavili namen raziskovanja in od njih ali njihovih zakonitih 

zastopnikov pridobili pisno soglasje za sodelovanje. Zagotovljena je bila anonimnost.  
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5.1.1.2.2 Postopek zbiranja podatkov 

Podatke za raziskavo smo zbirali tri šolska leta. Raziskava je potekala v prostorih društva, 

kjer so bili vključeni učenci stari od šest do trinajst let, (skupina A zajema starostno stopnjo 

od 6 let do 10 let starosti, skupina B pa od 8 do 13 let starosti). Tri šolska leta smo skozi 

raziskovalni proces s sistematskim opazovanjem, video in avdio snemanjem, spremljali in 

primerjali potek učnih ur v skupinah A in B. Opaţanja je zapisovala  učiteljica oz. mentorica, 

ki je poučevala učence. Skupina A in skupina B sta delovali intenzivno od septembra do 

junija dva do trikrat tedensko po dve šolski uri. Glej prilogo 5. 

Podatke skupine gledališčnikov, gledalcev in nevpletenih smo zbirali pred začetkom gradnje 

predstave, neposredno po odigrani predstavi in šest mesecev po odigrani predstavi. 

5.1.1.2.3 Obdelava podatkov 

Opazovalne sheme, fotografije, avdio in video posnetke ter zapise mentorjev smo kvalitativno 

analizirali. Dobljene zapisane podatke smo analizirali glede na cilje raziskave, rezultate 

preizkusa znanja smo kvantitativno obdelali.  

5.1.2 Rezultati in razprava 

5.1.2.1 Primeri šolske in izvenšolske gledališke dejavnosti ter usvajanje novih 

informacij 

V nadaljevanju predstavljamo primer neformalnega izobraţevanja v Kulturno-umetniškem 

društvu z dosego vzgojno–izobraţevalnih ciljev pouka ter v okviru kroţka na podruţnični 

osnovni šoli. Z otroki smo izvedli več delavnic, ki so predstavljene v prilogi 5. V nadaljevanju 

predstavljamo delavnico na temo ekologije.  
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SKUPINA B 

Šolsko leto 2010/2011 

Igrica: Drţava = narava 

Cilji: 

 spoznavajo geografske regije Slovenije,  

 spoznavajo drţavne simbole (zastava, grb), 

 spoznavajo praznike in njihov pomen, 

 spoznavajo proces razgradnje naravnih in umetnih snovi, 

 ugotavljajo, kaj je divje odlagališče in si enega ogledajo, 

 iščejo vzroke za umiranje ţivali in rastlin, 

 ugotavljajo povezavo med umrljivostjo morskih ţelv in plastičnimi vrečkami, 

 spoznavajo, kaj je kompost in ga tudi izdelajo, 

 vedo, da se ţivali prehranjujejo z rastlinami, drugimi ţivalmi ali obojim, 

 razumejo, da rastline gojimo za hrano (polje, vrt), 

 spoznavajo postopek recikliranja in kaj to sploh je, 

 raziskujejo po elektronskih virih ali se vse snovi v naravi razgradijo, koliko časa 

potrebujejo za razgradnjo, 

 spoznavajo načine varčevanja z energijo, 

 ugotavljajo, kakšni potrošniki smo, 

 spoznavajo način ločevanja odpadkov (vrste odpadkov in ustrezne zabojnike). 

1. srečanje 

Na prvem srečanju so učenci reševali preizkus znanja s področja ekologije. Vsebine preizkusa 

znanja so kasneje pridobivali v procesu nastajanja gledališke predstave. S preizkusom smo 

ţeleli preveriti stopnjo predznanja s področja, ki ga bomo obravnavali pri nastajanju 

gledališke predstave. 

2. do 5. srečanje 

Otroci so prinašali različne vrste odpadkov. Razvrščali smo jih v skupine: papir, embalaţa, 

steklo, plastika, biološki odpadki. Iz bioloških odpadkov smo pripravili vse za kompost. 
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Kompost smo si tudi ogledali pri bliţnjem kmetu. Opazovali smo gnitje ostankov sadja in 

zelenjave. Ogledali smo si ekološki otok in razvrščali odpadke v ustrezne zabojnike. 

6. do 10. srečanje 

Ogledali smo si posnetek reciklaţe odpadkov. Spoznavali čas razgradnje posameznih vrst 

odpadkov. Ogledali smo si posnetke onesnaţenega obreţja rek, morij… Ugotovili smo, da je 

plastika največji onesnaţevalec voda. Ogledali smo si spletno stran 

(http://www.biocen.si/projekti/zelve/ogrozenost.htm) o ogroţenosti morskih ţelv ter 

spoznavamo povezavo med morskimi ţelvami in plastičnimi vrečkami. 

Otroci so z aktivnostmi krepili narodno zavest, spoznavali drţavne simbole: zastavo, grb, 

himno. Preko spleta odkrivali naravne lepote Slovenije. Pogovarjali smo se o varovanju 

narave. 

Iskali smo ustrezne skladbe za bojevanje onesnaţene in čiste narave; skladbe za bitko smeti in 

rastlin… Ob ustreznih posnetkih smo iskali ustrezne gibe, ki nakazujejo omenjeno bitko. 

11. do 15. srečanje   

Učenci so postajali iz srečanja v srečanje vse bolj samozavestni, njihov ustvarjalni gib 

prepričljiv. V kvizu smo preverili znanja, ki so jih usvajali v teh desetih srečanjih. 

Vse kar smo do sedaj spoznavali, ustvarjali… smo povezali  v celoto, v gledališko predstavo. 

16. do 19. srečanje 

Vadili smo gledališko predstavo, izdelovali sceno, pripravljali pripomočke. 

Zavest o ekološkem ravnanju se je iz srečanja v srečanje vedno pogosteje prenašala v šolo, na 

šolske hodnike, v razrede.  

Pri eko aktivnostih v okviru eko šole so bili gledališčniki še posebej aktivni in inovativni. 

Sami so se dogovorili in pripravili koše za ločeno zbiranje odpadkov. 
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20. srečanje 

Uspešno so odigrali gledališko predstavo. Po predstavi so tako gledališčniki kot gledalci 

ponovno rešili preizkus znanja, ki so ga reševali pred dvema mesecema, t.j. na začetku 

ustvarjanja gledališke predstave.  

V prej opisanem primeru smo proučevali vpliv gledaliških tehnik na usvajanje in zapomnitev 

novih informacij. Rezultati so prikazani  v obliki tabel in grafov, ki prikazujejo analizo 

doseţenega znanja pri posameznih vprašanjih in celotnem preizkusu znanja v treh različnih 

skupinah, v treh časovnih obdobjih. 

5.1.3 Predstavitev preizkusa znanja in analiza rezultatov preizkusa znanja 

Preizkus znanja (glej prilogo 4) je sestavljen iz 17 vprašanj. 

 Vprašanja zajemajo pet sklopov. To so vprašanja: 

 o ravnanju z odpadki in o njihovi razgradnji ( vprašanje 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 17),  

 o skrbi za naravo in ţivali (vprašanje 2, 3, 5),  

 o energiji (vprašanje 12), 

 o praznikih in drţavnih simbolih (vprašanje 8, 9, 10), 

 raziskovalna vprašanja (vprašanje 13, 15). 

Odgovore na vprašanja učenci skozi leto pridobijo v okviru eko projekta, v katerega je 

vključena šola, v okviru pouka naravoslovja in spoznavanja okolja. Vprašanji 1 in 15 sta 

raziskovalne narave (internet, praktično raziskovanje) in ju učenci niso pridobili v okviru 

pouka ali eko projekta. Informacije pridobljene v okviru eko projekta se pridobivajo v okviru 

dejavnosti, tematskih nalog, ki potekajo skozi leto na nivoju cele šole. Informacije, ki so jih 

pridobivali gledališčniki pri gledališki dejavnosti, so se utrjevale v okviru gradnje predstave 

in njihovega raziskovanja.  

Skupine vključene v raziskavo so gledališčniki, gledalci in nevpleteni, časovna obdobja pa 

pred začetkom gradnje predstave, neposredno po odigrani predstavi in šest mesecev po 

odigrani gledališki predstavi. 
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Za rezultate predtestov, testov in poznih testov smo za gledališčnike, gledalce in nevpletene 

izvedli Anovo, Brown-Fosythe preizkus in Post Hoc preizkus.  

Naslednja tabela prikazuje rezultate  enofaktorske analize variance (ANOVA) za predtest. 

Tabela 1: Anova za predtest 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Predtest 

 

 

Between  

Groups 

 

17,746 2 8,873 0,163 0,850 

Within 

Groups 

 

2607,874 48 54,331   

Rezultati Anove za predtest kaţejo, da razlike rezultatov med gledališčniki, gledalci in 

nevpletenimi niso statistično pomembne. 

Za test in pozni test smo izvedli Brown-Forsythe preizkus. 

Tabela 2: Brown Forsythe preizkus 

 Statistic df1 df2 Sig. 

test Brown-Forsythe 250,395 2 33,107 0,000 

pozni test  Brown-Forsythe 118,323 2 33,552 0,000 

 

Rezultati kaţejo na statistično pomembnost med gledališčniki, gledalci in nevpletenimi v testu 

in poznem testu. 

Izvedli smo tudi Post Hoc preizkus, ki preverja statistično pomembnost razlik med 

aritmetičnima sredinama dveh vzorčnih skupin. V isti tabeli so podane vse moţne primerjave 

med gledališčniki, gledalci in nevpletenimi. 
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Tabela 3: Post HOC preizkus 

PREIZKUSI 

ZNANJA 

SKUPINE Sig. 

PREDTEST  

gledališčniki 

gledalci 0,990 

nevpleteni 0,847 

gledalci nevpleteni 0,911 

TEST 

 

 

 

gledališčniki 

gledalci 0,003 

nevpleteni 0,000 

gledalci nevpleteni 0,000 

POZNI TEST 

 

 

 

 

gledališčniki 

gledalci 0,000 

nevpleteni 0,000 

gledalci nevpleteni 0,000 

 

Razlika med gledališčniki, gledalci in nevpletenimi v predtestu ni statistično pomembna. 

Rezultati kaţejo, da je razlika med gledališčniki, gledalci in nevpletenimi v testu in poznem 

testu statistično pomembna. 

V nadaljevanju si bomo pogledali odstotek pravilnih odgovorov v treh različnih obdobjih in v 

treh različnih skupinah. 

5.1.3.1 Predstavitev rezultatov preizkusa znanja po posameznih vprašanjih v 

treh različnih skupinah v času pred nastajanjem gledališke predstave 

Spodnji grafi prikazujejo odstotek pravilnih odgovorov po posameznih vprašanjih v treh 

različnih skupinah. Skupine predstavljajo gledališčniki, gledalci in nevpleteni, ki so kontrolna 

skupina. Spodnji rezultati preizkusa znanja so pridobljeni pred začetkom ustvarjanja 

predstave. Na ta način smo preverjali trenutno poznavanje raziskovanega področja. 

Raziskovali smo področje ekologije. Vse tri skupine so številčno enako močne. Vsaka šteje 

17 učencev. Po spolu niso enakomerno razporejeni. Njihova starost je med 8 in 13 let. 
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1. Koliko časa se razgrajuje: 

Graf 1: Pravilnost odgovora na vprašanje »Koliko časa se razgrajuje…« v  treh skupinah pred nastajanjem 

gledališke predstave 

 

Odstotek pravilnih odgovorov glede na skupino se razlikuje od 6%  (čas razgradnje 

avtomobilske pnevmatike) do 18% (čas razgradnje ţvečilnega gumija). Največkrat so pravilno 

odgovorili gledališčniki. Povprečen rezultat doseţenega znanja v vseh treh skupinah pa je 

12% in manj. Na to vprašanje so otroci več ali manj ugibali, saj odgovore ne dobiš v 

vsakdanjem ţivljenju, pač pa jih najdeš z raziskovanjem tega področja npr. preko interneta. 

 

2. Kaj je divje odlagališče? 

Graf 2: Pravilnost odgovora na vprašanje »Kaj je divje odlagališče« v treh skupinah pred nastajanjem gledališke 

predstave 

 

Na to vprašanje je največkrat pravilno odgovorila skupina-gledalci (71%), nevpleteni so 

dosegli 53% in gledališčniki so v 29% pravilno odgovorili na vprašanje. Z odgovorom na to 

vprašanje so se otroci srečali v procesu šolskega izobraţevanja ali v okviru eko projekta. Zato 

je tudi odstotek pravilnih odgovorov višji.  
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3. Kakšna je povezava med umrljivostjo morskih ţelv in plastičnimi vrečkami? 

Na to vprašanje ni nobena od skupin vedela pravilnega odgovora. Odgovor  je moč najti na 

internetu, kar pa je odvisno od samoiniciative otrok samih. 

4. Kaj je recikliranje? Zapiši primer. 

Graf 3: Pravilnost odgovora na vprašanje »Kaj je recikliranje« v  treh skupinah pred nastajanjem gledališke 

predstave 

 

Odstotki si sledijo v naslednjem vrstnem redu: 24% nevpleteni in enak odstotek gledališčniki 

ter 18% gledalci. Med skupinami ni večjega odstopanja v poznavanju pravilnega odgovora na 

navedeno vprašanje. S tem vprašanjem se srečujejo vsakoletno v okviru ekoprojekta, zato nas 

je presenetil nizek odstotek pravilnih odgovorov. 

 

5. Kaj je kompost in zakaj ga uporabljamo? 

Graf 4: Pravilnost odgovora na vprašanje »Kaj je kompost in za kaj ga uporabljamo« v treh skupinah pred 

nastajanjem gledališke predstave 

 

Največkrat so pravilno odgovorili gledališčniki (41%), sledijo nevpleteni (29%) in najslabši 

so bili gledalci (24%). Glede na to, da prihajajo anketirani iz podeţelskega področja, smo 

pričakovali, da bo odstotek pravilnih odgovorov višji. 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

% pravilnih odgovorov

gledališčniki

gledalci

ne vpleteni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

% pravilnih odgovorov

gledališčniki

gledalci

nevpleteni



Černel, A. (2013). Gledališče kot pomemben dejavnik vzgojno-izobraţevalnega procesa. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana 

- 50 - 
 

6. Katero od snovi (kovina, plastika, steklo, papir) je najlaţje predelati in spet uporabiti? 

Graf 5: Pravilnost odgovora na vprašanje »Katero od snovi (kovina, plastika, steklo, papir) je najlaţje predelati 

in spet uporabiti« v treh skupinah pred nastajanjem gledališke predstave 

 

35%   gledališčnikov je pravilno odgovorilo na vprašanje, sledili so jim nevpleteni (29%), 

njim pa gledalci (24%). Z vprašanjem se srečujejo pri eko projektu, ki poteka skozi celo 

šolsko leto. 

 

7. Katero snov lahko vedno znova recikliramo in uporabimo? 

Graf 6: Pravilnost odgovora na vprašanje »Katero snov lahko vedno znova recikliramo in uporabimo« v treh 

skupinah pred nastajanjem gledališke predstave 

 

Na vprašanje je pravilno odgovorilo 29%  nevpletenih, 24% gledališčnikov in 18% gledalcev. 
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8. Kdaj je Dan Zemlje? Čemu je namenjen ta dan? 

Graf 7: Pravilnost odgovora na vprašanje »Kdaj je dan Zemlje? Čemu je namenjen ta dan« v treh skupinah pred 

nastajanjem gledališke predstave 

 

29% gledalcev je poznalo pravilen odgovor, njim so sledili gledališčniki (24%),  nevpleteni so 

odgovorili pravilno v 18%. Tega odgovora se dotaknemo vsako leto v okviru eko aktivnosti, 

zato smo pričakovali boljše rezultate. 

 

9. Vsakdo ima rojstni dan, tudi ti. Kdaj praznuje naša drţava Slovenija? Kako se imenuje ta 

praznik? 

Na to vprašanje ni bilo niti enega pravilnega odgovora.  

 

10. Nariši in pobarvaj slovensko zastavo. 

Graf 8: Pravilnost odgovora na vprašanje »Nariši in pobarvaj slovensko zastavo« v treh skupinah pred 

nastajanjem gledališke predstave 

 

Pri tem vprašanju je 65% nevpletenih pravilno odgovorilo, tudi odstotek gledališčnikov in 

gledalcev ni bil bistveno niţji (59%). 
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11. Ali se vse snovi razgradijo? Če ne, katere? 

Graf 9:Pravilnost odgovora na vprašanje »Ali se vse snovi razgradijo? Če ne, katere«…v treh skupinah pred 

nastajanjem gledališke predstave 

 

Na to vprašanje je poznalo odgovor 33% nevpletenih ter 30% gledalcev in enak odstotek 

gledališčnikov. 

 

12. Morda veš, kako pomagajo drevesa varčevati z energijo? 

Na to vprašanje, kjer bi lahko uporabili svoje izkušnje in znanja iz vsakdanjega ţivljenja, ni 

bilo niti enega pravilnega odgovora. 

 

13. Kaj misliš, koliko dreves bi morali posekati za količino papirja, ki jo ti porabiš v enem 

letu? Kaj lahko storimo, da nam ni potrebno posekati toliko dreves? 

Učenci vseh treh skupin niso poznali odgovora na vprašanje. 

 

14. Poveţi vrste odpadkov in ustrezen zabojnik. 

Graf 10:  Pravilnost odgovora na navodilo »Poveţi vrste odpadkov in ustrezen zabojnik« v treh skupinah pred 

nastajanjem gledališke predstave 

 

Le 12% nevpletenih je poznalo pravilen odgovor na vprašanje. 
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15. Kaj misliš, koliko litrov vode steče v prazno pri umivanju zob, če je ne zapremo? Koliko 

vode porabiš ti v enem dnevu (umivanje, kuhanje, pitje…)? Koliko litrov vode potrebujemo, 

da pridelamo en kilogram solate od semena do zelenih listov? 

Na to vprašanje ni nihče odgovoril pravilno. 

 

16.Si eko junak. (Glej prilogo 4.) 

Graf 11: Pravilnost odgovora na trditev »Si eko junak…« v treh skupinah pred nastajanjem gledališke predstave 

 

Pri tem vprašanju so v povprečju najbolje odgovarjali gledalci (47%), sledili so jim nevpleteni 

( 44,8%)  ter gledališčniki s 33% pravilnih odgovorov. 

17. Kaj pomeni ta znak? 

 

Graf 12: Pravilnost odgovora na vprašanje »Kaj pomeni znak…« v treh skupinah pred nastajanjem gledališke 

predstave 

 

Znak za recikliranje je prepoznalo 59% gledališčnikov, 35% gledalcev in 29% nevpletenih, 

čeprav se z njim vsako leto srečujejo v okviru eko projekta.  
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5.1.3.2 Predstavitev rezultatov preizkusa znanja po posameznih vprašanjih v 

treh različnih skupinah neposredno po ogledu gledališke predstave 

Spodnji grafi prikazujejo pravilnost odgovorov na vprašanja neposredno po ogledu gledališke 

predstave. Po ogledu predstave se je nivo poznavanja igranega področja precej dvignil. 

Gledalci so svoje znanje izboljšali kar za 60%, gledališčniki za 76%, kontrolna skupina pa je 

svoje znanje izboljšala za 5% in sicer na račun šolskega vzgojno - izobraţevalnega dela. Pri 

skupini gledališčnikov se je znanje poglabljalo na račun nastajanja predstave in aktivnosti, ki 

so potekale v okviru le te. Gledalci so izboljšali svoje znanje s pomočjo ogleda gledališke 

predstave. V vseh skupinah pa so gotovo svoj doprinos k raziskovanemu področju dodale tudi 

aktivnosti v okviru eko projekta, ki poteka na šoli ter morebitnih drugih aktivnosti znotraj ali 

zunaj šole. 

Rezultati po posameznih vprašanjih pa so naslednji: 

1. Koliko časa se razgrajuje: 

Graf 13: Pravilnost odgovora na vprašanje »Koliko časa se razgrajuje…«v treh skupinah neposredno po ogledu 

gledališke predstave 

 

 

Vsi gledališčniki (100%) so pravilno odgovorili na vprašanje, gledalci so pravilno odgovorili 

v 93,2%, nevpleteni oz. kontrolna skupina pa le v 6%. Gledališčniki so imeli na robu odra 

pritrjena velika števila, ki so pomenila čas razgradnje odpadkov. Spraševali so se, koliko časa 

katera od smeti razpada ter odpadke prinašali k ustreznim številkam. Čas razpadanja so v 

predstavi večkrat ponovili. To je morda toliko bolje vtisnilo v spomin podatke o razgradnji 

navedenih odpadkov. 
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2. Kaj je divje odlagališče? 

Graf 14: Pravilnost odgovora na vprašanje »Kaj je divje odlagališče« v treh skupinah neposredno po ogledu 

gledališke predstave 

 

Odgovor je bil v prvih dveh skupinah 100% pravilen, v tretji skupini pa v 53%. Na odru so 

imeli učenci za sceno postavljen gozd, v njem pa nametane odpadke. Odplesali so ples narave 

in odpadkov, v katerem so odpadki odgnali naravo in je zavladal svet smeti- divje odlagališče, 

kar so otroci v dialogih tudi poudarjali. Tretja skupina je znanje pridobila v okviru šolskih 

dejavnosti. 

3. Kakšna je povezava med umrljivostjo morskih ţelv in plastičnimi vrečkami? 

Graf 15: Pravilnost odgovora na vprašanje »Kakšna je povezava med umrljivostjo morskih ţelv in plastičnimi 

vrečkami« v treh skupinah neposredno po ogledu gledališke predstave 

 

 

Na to vprašanje so vsi gledališčniki odgovorili pravilno. Pravilen odgovor je dalo tudi 82% 

gledalcev, medtem ko kontrolna skupina ni poznala odgovora na vprašanje. Gledališčniki so v 

predstavi odigrali prizor, v katerem deček  priţge svečko in začne pripovedovati zgodbo o 

morskem ţelvaku Toniju in njegovih bratih ter sestrah. Pri tem ţelve plešejo svoj ples, hkrati 

pa igrajo in pripovedujejo svojo ţalostno zgodbo, kako so se zadušili s plastičnimi vrečkami, 

saj so jih v vodi zamenjali za plavajoče meduze. 

0%

50%

100%

150%

% pravilnih odgovorov

gledališčniki

gledalci

nevpleteni

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

% pravilnih odgovorov

gledališčniki

gledalci



Černel, A. (2013). Gledališče kot pomemben dejavnik vzgojno-izobraţevalnega procesa. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana 

- 56 - 
 

4. Kaj je recikliranje? Zapiši primer. 

Graf 16: Pravilnost odgovora na vprašanje »Kaj je recikliranje« v treh skupinah neposredno po ogledu gledališke 

predstave 

 

Z recikliranjem so se gledališčniki seznanili v času nastajanja predstave. Ogledali so si tudi 

posnetek o ločevanju odpadkov in ponovni predelavi v uporabne stvari. V sami predstavi so 

igralci nazorno predstavili, kaj je recikliranje. Odstotek pravilnih odgovorov je bil v obeh 

skupinah 100%. V skupini nevpletenih je bil odgovor pravilen v 24%. Odgovor na to 

vprašanje so vsi učenci pridobili ob obisku komunalnega podjetja na šoli, ki je predstavilo 

recikliranje s krajšim filmom. 

 

5. Kaj je kompost in za kaj ga uporabljamo? 

Graf 17: Pravilnost odgovora na vprašanje »Kaj je kompost in za kaj ga uporabljamo« v treh skupinah 

neposredno po ogledu gledališke predstave 

 

Gledališčniki so spoznavali kompostnik, ki so ga v predstavi tudi prikazali. Posledično je bil 

rezultat pravilnih odgovorov 100% v prvih dveh skupinah. V tretji skupini je bil odgovor 

pravilen le v 24%, čeprav so ga spoznavali v okviru šolskih dejavnosti.  
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6. Katero od snovi (kovina, plastika, steklo, papir) je najlaţje predelati in spet uporabiti? 

Graf 18: Pravilnost odgovora na vprašanje »Katero od snovi (kovina, plastika, steklo, papir) je najlaţje predelati 

in spet uporabiti« v treh skupinah neposredno po ogledu gledališke predstave 

 

Tovrstne informacije so gledališčniki pridobili v raziskovanju podatkov preko interneta ter v 

okviru pouka ob obisku komunalnega podjetja, ki je podatke predstavilo. Ta podatek so 

gledališčniki umestili v besedilo predstave in z njim seznanili gledalce. Ker je bil to le 

omenjen podatek, si ga je zapomnilo precej manj gledalcev (82%), kot gledališčnikov (100%), 

ki so se do rezultata dokopali sami. Na vprašanje je pravilno odgovorilo 35% nevpletenih.  

 

7. Katero snov lahko vedno znova recikliramo in uporabimo? 

Graf 19: Pravilnost odgovora na vprašanje »Katero snov lahko vedno znova recikliramo in uporabimo« v treh 

skupinah neposredno po ogledu gledališke predstave 

 

Na to vprašanje je pravilno odgovorilo 88% gledališčnikov, 82% gledalcev in 29% 

nevpletenih. Z odgovorom so se vsi učenci srečali v okviru eko dejavnosti. 
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8. Kdaj je Dan Zemlje? Čemu je namenjen ta dan? 

Graf 20: Pravilnost odgovora na vprašanje »Kdaj je Dan Zemlje in čemu je namenjen« v treh skupinah 

neposredno po ogledu gledališke predstave 

 

S tem odgovorom se učenci seznanijo v okviru eko projekta, ko na Dan Zemlje posadimo tudi 

drevo, pripravimo razstavo eko izdelkov in pripravimo prireditev. Deleţ pravilnih odgovorov 

pri gledališčnikih je bil 100%, pri gledalcih 77%, pri nevpletenih pa 24%. Podatek je bil 

predstavljen tudi v predstavi. 

 

9. Vsakdo ima rojstni dan, tudi ti. Kdaj praznuje naša drţava Slovenija? Kako se imenuje ta 

praznik? 

Graf 21: Pravilnost odgovora na vprašanje »Vsakdo ima rojstni dan, tudi ti. Kdaj praznuje naša drţava 

Slovenija? Kako se imenuje ta praznik?« v treh skupinah neposredno po ogledu gledališke predstave 

 

Pravilen odgovor je podalo 77% gledališčnikov, 53% gledalcev ter le 6% nevpletenih. Čeprav 

so bili gledališčniki z njim seznanjeni večkrat v času nastajanja predstave, jih je kar nekaj 

pozabilo pravilen datum in ime praznika. S podatkom se učenci vsako leto srečujejo tudi v 

okviru rednega pouka. 

 

 

 

 

 

 

0%

50%

100%

150%

% pravilnih odgovorov

gledališčniki

gledalci

nevpleteni

0%

50%

100%

% pravilnih odgovorov

gledališčniki

gledalci

nevpleteni



Černel, A. (2013). Gledališče kot pomemben dejavnik vzgojno-izobraţevalnega procesa. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana 

- 59 - 
 

10. Nariši in pobarvaj slovensko zastavo. 

Graf 22: Pravilnost odgovora na navodilo »Nariši in pobarvaj slovensko zastavo« v treh skupinah neposredno po 

ogledu gledališke predstave 

 

V predstavi gledališčniki v obliki rim in primerjav opišejo slovensko zastavo ter jo tudi 

pokaţejo in predstavijo. Učenci obeh skupin še danes, kadar vidijo slovensko zastavo 

zrecitirajo pesem o njej, ki so si jo zamislili gledališčniki z mentorico. Odstotek pravilnih 

odgovorov je v prvih dveh skupinah najvišji, t.j. 100%, v tretji skupini pa znaša 65%. 

 

11. Ali se vse snovi razgradijo? Če ne, katere? 

Graf 23:  Pravilnost odgovora na vprašanje »Ali se vse snovi razgradijo? Če ne, katere?« v treh skupinah 

neposredno po ogledu gledališke predstave 

 

Tudi ta podatek je bil omenjen v predstavi. Vsi člani prvih dveh skupin so na vprašanje 

odgovorili pravilno. V tretji skupini je pravilno odgovorilo 35% učencev. 
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12. Morda veš, kako pomagajo drevesa varčevati z energijo? 

Graf 24: Pravilnost odgovora na vprašanje »Morda veš, kako pomagajo drevesa varčevati z energijo?« v treh 

skupinah neposredno po ogledu gledališke predstave 

 

Na to vprašanje smo z gledališčniki poiskali odgovor z opazovanjem dveh hiš, ene ob gozdu 

in druge na odprtem, kjer ni nobenih dreves. Kmalu smo prišli do ustreznega odgovora o 

vlogi dreves in energiji. Z opisom predstavijo gledališčniki odgovor v gledališki predstavi. 

100% gledališčnikov je pravilno odgovorilo na vprašanje, gledalcev 82%, v skupini 

nevpletenih pa ni nihče poznal pravilnega odgovora. 

 

13. Kaj misliš, koliko dreves bi morali posekati za količino papirja, ki jo ti porabiš v enem 

letu? Kaj lahko storimo, da nam ni potrebno posekati toliko dreves? 

Graf 25: Pravilnost odgovora na vprašanje »Kaj misliš, koliko dreves bi morali posekati za količino papirja, ki jo 

ti porabiš v enem letu? Kaj lahko storimo, da nam ni potrebno posekati toliko dreves?« v treh skupinah 

neposredno po ogledu gledališke predstave 

 

Delni odgovor na to vprašanje se skriva v spoznavanju pojma recikliranje. Vsi gledališčniki 

so odgovorili pravilno, med gledalci pa je bilo 88% takšnih, ki so vedeli pravilen odgovor. V 

kontrolni skupini oz. v skupini nevpletenih pa ni nihče poznal pravilnega odgovora na 

vprašanje. To vprašanje je raziskovalne narave. Podatke so igralci poiskali na internetu. 
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14. Poveţi vrste odpadkov in ustrezen zabojnik. 

Graf 26:Pravilnost odgovora na navodilo »Poveţi vrste odpadkov in ustrezen zabojnik.« v treh skupinah 

neposredno po ogledu gledališke predstave 

 

 

Z gledališčniki smo si ogledali zabojnike in pisali pesmi o smeteh, ki sodijo vanje. Posledično 

so vsi gledališčniki pravilno odgovorili na vprašanje, med gledalci pa je bil ta odstotek 

nekoliko niţji, 77%, v skupini nevpletenih je le 18% učencev poznalo pravilen odgovor na 

vprašanje. Odgovor se najde v vsakdanjem ţivljenju. Učenci dnevno hodijo mimo tovrstnih 

zabojnikov, ki so v bliţini šole, tudi v okviru druţine na ekološke otoke odvaţajo odpadke in 

se srečujejo z zabojniki.  

 

15. Kaj misliš, koliko litrov vode steče v prazno pri umivanju zob, če je ne zapremo? Koliko 

vode porabiš ti v enem dnevu (umivanje, kuhanje, pitje…)? Koliko litrov vode 

potrebujemo, da pridelamo en kilogram solate od semena do zelenih listov? 

Graf 27: Pravilnost odgovora na vprašanja »Kaj misliš, koliko litrov vode steče v prazno pri umivanju zob, če je 

ne zapremo? Koliko vode porabiš ti v enem dnevu (umivanje, kuhanje, pitje…)? Koliko litrov vode 

potrebujemo, da pridelamo en kilogram solate od semena do zelenih listov?«  v treh skupinah neposredno po 

ogledu gledališke predstave 

 

Pri tem vprašanju so gledališčniki raziskovali in sami prišli do podatkov, kar se odraţa tudi v 

pravilnih odgovorih (100%), povprečen rezultat vseh treh odgovorov pri gledalcih pa je 65%. 

Le ti so informacijo pridobili le v predstavi. Pri skupini nevpletenih je povprečno 41% 
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učencev poznalo pravilen odgovor na vsa tri vprašanja. Podatek so pridobili v okviru eko 

projekta.  

 

16. Si eko junak. 

Z odgovori so se gledališčniki seznanili med nastajanjem predstave, kar so posredovali tudi v 

besedilu predstave. Gledališčniki so odgovorili pravilno v 100%, gledalci v 98%, nevpleteni 

pa v 45%. Vse tri skupine so informacije pridobivale tudi v okviru eko projekta. 

 

17. Kaj pomeni ta znak? 

 

Graf 28:  Pravilnost odgovora na trditev »Si eko junak…« v treh skupinah neposredno po ogledu gledališke 

predstave 

 

Gledališčniki so izdelali veliko tablo z znakom za recikliranje ter jo v predstavi predstavili 

tudi gledalcem. Prvi dve skupini sta vedeli odgovor v 100%, tretja skupina oz. nevpleteni pa 

so odgovor poznali v 47%. Vse tri skupine so bile z odgovorom seznanjene v dejavnostih v 

okviru pouka.  

Medtem ko se znanje pri gledališčnikih v procesu nastajanja gledališke predstave poglablja in 

utrjuje, je znanje negledališčnikov odvisno predvsem od spremljanja odigrane gledališke 

predstave in morebitnih informacij, ki so jih pridobili v procesu pouka ali izven. Sama 

predstava je vplivala na stopnjo znanja pri negledališčnikih-gledalcih, saj se je precej zvišala. 

V povprečju je znašala kar 85%. V skupini nevpletenih oz. v kontrolni skupini se je znanje 

tudi izboljšalo na račun dejavnosti v okviru vzgojno – izobraţevalnega dela ter lastnega 

raziskovanja in sicer za 5%. 

Gledališče pospešuje različne oblike kognitivnega učenja(Christie, 1990; Fields & Hillstead, 

1990 v Furmann, 2000). Npr. če igre vlog vključujejo pisanje in branje, tedaj le te razvijajo 
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literarno področje. Kadar otroci v svoji igri vlog uporabljajo časopise, revije, pri katerih se 

pretvarjajo, da jih berejo, je njihova pripravljenost za uporabo teh gradiv pri pouku večja. V 

igrah se naučijo izdelovati nakupovalni seznam, jedilni list, zapis sestankov, čeravno še ne 

znajo brati in pisati (prav tam, 2000). 

Povezava med dramsko igro in kognitivnim razvojem je tako močna, da so raziskovalci začeli 

uporabljati igro za merjenje kognitivnega razvoja (Ogura, 1991 ; Malone, Stoneman, & 

Langone, 1994, prav tam 2000). 

5.1.3.3 Predstavitev rezultatov preizkusa znanja po posameznih vprašanjih v 

treh različnih skupinah šest mesecev po ogledu gledališke predstave 

Otrok, ki si niso ogledali gledališke predstavo in v procesu nastajanja predstave niso 

sodelovali je 17. Rezultati prikazujejo minimalni porast znanja, ki je lahko rezultat šolskega 

projekta, vpliva vrstnikov ali obravnave tematike pri pouku. V skupini gledališčnikov in 

gledalcev lahko vidimo upad znanja v šestih mesecih. 

Skupina grafov prikazuje odstotke znanj 6 mesecev po predstavi v treh različnih skupinah: 

gledališčniki, gledalci in nevpleteni, ki so kontrolna skupina. 

1. Koliko časa se razgrajuje: 

Graf 29: Pravilnost odgovora na vprašanje »Koliko časa se razgrajuje…?« v treh skupinah v času šest mesecev 

po ogledu gledališke predstave 

 

V zgornjem grafu lahko vidimo, da se je količina znanja pri gledališčnikih 6 mesecev po 

predstavi ohranila v 100%, raven znanja gledalcev pa se je precej zniţala (za 26,2%), znanje 

nevpletenih, se od prvega merjenja ni izboljšalo, celo poslabšalo za 2% in je daleč pod 

znanjem gledališčnikov. 
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2. Kaj je divje odlagališče? 

Graf 30: Pravilnost odgovora na vprašanje »Kaj je divje odlagališče?« v treh skupinah v času šest mesecev po 

ogledu gledališke predstave 

 

Raven znanja gledališčnikov je pri tem vprašanju ostala enako visoka kot pri drugem 

merjenju, t.j. pred šestimi meseci. Gledalci so v tem času izgubili v povprečju 12% znanja, 

znanje nevpletenih pa se je od prvega merjenja dvignilo v povprečju za 6%. 

3. Kakšna je povezava med umrljivostjo morskih ţelv in plastičnimi vrečkami? 

Graf 31: Pravilnost odgovora na vprašanje »Kakšna je povezava med umrljivostjo morskih ţelv in plastičnimi 

vrečkami?« v treh skupinah v času šest mesecev po ogledu gledališke predstave 

 

Vsi gledališčniki so odgovorili pravilno na navedeno vprašanje, gledalci so pravilno 

odgovorili v 77%, kar je v povprečju 5% slabše kot pri drugem merjenju, nevpleteni pa na 

vprašanje niso znali odgovoriti. 
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4. Kaj je recikliranje? Zapiši primer. 

Graf 32: Pravilnost odgovora na vprašanje »Kaj je recikliranje?« v treh skupinah v času šest mesecev po ogledu 

gledališke predstave 

 

Poleg vseh gledališčnikov je poznalo odgovor na vprašanje 82% gledalcev. Raven njihovega 

poznavanja odgovora je padla v povprečju za 18%. Nevpleteni pa so izboljšali svoje znanje v 

povprečju za 9%, sedaj pozna pravilen odgovor 35% teh učencev. 

5. Kaj je kompost in za kaj ga uporabljamo?   

Graf 33: Pravilnost odgovora na vprašanje »Kaj je kompost in za kaj ga uporabljamo?« v treh skupinah v času 

šest mesecev po ogledu gledališke predstave 

 

Predvsem zaradi dejavnosti v času nastajanja predstave in prikaza priprave komposta, so 

gledališčniki ohranili znanje v 100%, gledalci so izgubili poznavanje tega odgovora v 

povprečju za 23%, sedaj 77% učencev pozna pravilen odgovor, nevpleteni pa poznavanja tega 

odgovora niso izboljšali, eden učenec več je odgovoril napačno. Pravilno jih je odgovorilo 

24%. 
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6. Katero od snovi (kovina, plastika, steklo, papir) je najlaţje predelati in spet uporabiti? 

Graf 34 : Pravilnost odgovora na vprašanje »Katero od snovi (kovina, plastika, steklo, papir) je najlaţje predelati 

in spet uporabiti?« v treh skupinah v času šest mesecev po ogledu gledališke predstave 

 

Na to vprašanje so pravilno odgovorili vsi gledališčniki, gledalci so ohranili raven znanja, t.j. 

82% jih je odgovorilo pravilno, nevpleteni pa so svoje znanje izboljšali na račun drugih 

dejavnosti v povprečju za 12%, sedaj jih je 41% odgovorilo pravilno. 

7. Katero snov lahko vedno znova recikliramo in uporabimo? 

Graf 35: Pravilnost odgovora na vprašanje »Katero snov lahko vedno znova recikliramo in uporabimo?« v treh 

skupinah v času šest mesecev po ogledu gledališke predstave 

 

Nivo znanja gledališčnikov se pri tem vprašanju ni spremenil, znaša 88%, gledalci so 

»izgubili« v povprečju 35 % znanja, sedaj pozna odgovor le 47% teh učencev, pri nevpletenih 

pa je eden učenec več odgovoril napačno, pravilno je odgovorilo 24% vprašanih. 
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8. Kdaj je Dan Zemlje? Čemu je namenjen ta dan? 

Graf 36: Pravilnost odgovora na vprašanje »Kdaj je dan Zemlje in čemu je namenjen?« v treh skupinah v času 

šest mesecev po ogledu gledališke predstave 

 

88% gledališčnikov je pravilno odgovorilo na vprašanje, kar je v povprečju 12% manj kot 

neposredno po odigrani predstavi. Tudi znanje gledalcev je upadlo, in sicer v povprečju kar za 

36%. Tokrat je poznalo pravilen odgovor 41% gledalcev. Poznavanje tega odgovora pa je 

naraslo pri nevpletenih v povprečju kar za 17%; sedaj pozna pravilen odgovor 35% vseh 

nevpletenih. 

9. Vsakdo ima rojstni dan, tudi ti. Kdaj praznuje naša drţava Slovenija? Kako se imenuje ta 

praznik? 

Graf 37:  Pravilnost odgovora na vprašanje »Kdaj praznuje naša drţava Slovenija…?« v treh skupinah v času 

šest mesecev po ogledu gledališke predstave 

 

V skupini gledalcev je poznavanje tega odgovora padlo iz 53% na 18%, v skupini 

gledališčnikov iz 77% na 59% , v skupini  nevpletenih pa se je zvišalo in sicer iz 0% na 12%. 

Dejavnik, ki je vplival na dvig poznavanja informacije pri nevpletenih oz. kontrolni skupini, ji 

bila gotovo časovna bliţina praznika, saj so preizkus znanja otroci reševali ravno v tem času. 

 

 

 

 

 

0%

50%

100%

% pravilnih odgovorov

gledališčniki

gledalci

nevpleteni

0%

20%

40%

60%

80%

% pravilnih odgovorov

gledališčniki

gledalci

nevpleteni



Černel, A. (2013). Gledališče kot pomemben dejavnik vzgojno-izobraţevalnega procesa. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana 

- 68 - 
 

10. Nariši in pobarvaj slovensko zastavo. 

Graf 38: Pravilnost odgovora na navodilo »Nariši in pobarvaj slovensko zastavo.« v treh skupinah v času šest 

mesecev po ogledu gledališke predstave 

 

Čeprav barve slovenske zastave niso bile vsem povsem poznane, so si jih vsi učenci, ki so si 

predstavo ogledali ali bili del nje zapomnili in spomnili iz verzov, ki so poimenovali barve 

zastave in njihov poloţaj. Pri nevpletenih je odstotek nekoliko višji kot na začetnih meritvah, 

znaša 71%.  

11. Ali se vse snovi razgradijo? Če ne, katere? 

Graf 39: Pravilnost odgovora na vprašanje »Ali se vse snovi razgradijo? Če ne, katere?« v treh skupinah v času 

šest mesecev po ogledu gledališke predstave 

 

Pri gledališčnikih se je znanje ohranilo v celoti, 100%, pri gledalcih je le to  upadlo iz 100% 

na 59%, pri nevpletenih pa je tudi upadlo na 29%. 
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12. Morda veš, kako pomagajo drevesa varčevati z energijo? 

Graf 40: Pravilnost odgovora na vprašanje »Morda veš, kako pomagajo drevesa varčevati z energijo?« v treh 

skupinah v času šest mesecev po ogledu gledališke predstave 

 

 

Gledališčniki so si priklicali informacije iz raziskovalnega dela, ki so ga imeli v času 

nastajanja predstave, zato so vsi učenci odgovorili pravilno. Pri gledalcih je 53% učencev 

odgovorilo pravilno, kar je v povprečju 31% manj, kot v preizkusu neposredno po ogledani 

predstavi. Nevpleteni, pa na vprašanje niso znali odgovoriti, enako kot v prvem in drugem 

preizkusu. 

 

13. Kaj misliš, koliko dreves bi morali posekati za količino papirja, ki jo ti porabiš v enem 

letu? Kaj lahko storimo, da nam ni potrebno posekati toliko dreves? 

Graf 41:  Pravilnost odgovora na vprašanja »Kaj misliš, koliko dreves bi morali posekati za količino papirja, ki 

jo ti porabiš v enem letu? Kaj lahko storimo, da nam ni potrebno posekati toliko dreves?« v treh skupinah v času 

šest mesecev po ogledu gledališke predstave 

 

 

Na vprašanje je pravilno odgovorilo 77% gledališčnikov, 59% gledalcev in 0% nevpletenih. 

Znanje prvih dveh preverjanih skupin je od drugega merjenja v povprečju upadlo v skupini 

gledališčnikov za 23%, v skupini gledalcev pa 29%. 
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14. Poveţi vrste odpadkov in ustrezen zabojnik. 

Graf 42:  Pravilnost odgovora na navodilo »Poveţi vrste odpadkov in ustrezen zabojnik« v treh skupinah v času 

šest mesecev po ogledu gledališke predstave 

 

Gledališčniki so v 100% pravilno odgovorili na vprašanje, gledalci so odgovorili v 41%, kar 

je 36% slabše kot po predstavi, nevpleteni pa so svoje znanje izboljšali za 12%. 24% 

nevpletenih je pravilno odgovorilo na vprašanje. 

15. Kaj misliš, koliko litrov vode steče v prazno pri umivanju zob, če je ne zapremo? Koliko 

vode porabiš ti v enem dnevu (umivanje, kuhanje, pitje…)? Koliko litrov vode 

potrebujemo, da pridelamo en kilogram solate od semena do zelenih listov? 

Graf 43: Pravilnost odgovorov na vprašanja »Kaj misliš, koliko litrov vode steče v prazno pri umivanju zob, če 

je ne zapremo? Koliko vode porabiš ti v enem dnevu (umivanje, kuhanje, pitje…)? Koliko litrov vode 

potrebujemo, da pridelamo en kilogram solate od semena do zelenih listov?« v treh skupinah v času šest 

mesecev po ogledu gledališke predstave 

 

92% gledališčnikov je na vprašanje odgovorilo pravilno, pravilno je odgovorilo tudi 41% 

gledalcev in 45% nevpletenih. Pri prvem testu ni nihče odgovoril pravilno, pri drugem testu 

pa je bilo znanje gledališčnikov v povprečju za 8% boljše, znanje gledalcev pa za 20% boljše. 
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16. Si eko junak.  

Graf 44: Pravilnost odgovora na trditve »Si eko junak…« v treh skupinah v času šest mesecev po ogledu 

gledališke predstave 

 

Na to vprašanje je v povprečju odgovorilo pravilno 99% gledališčnikov, 94% gledalcev in 

62% nevpletenih. Znanje gledališčnikov in gledalcev se je v povprečju poslabšalo le za 1% 

oz. 4%, znanje nevpletenih pa se je v povprečju izboljšalo za 17%. 

17. Kaj pomeni ta znak?  

 

Graf 45: Pravilnost odgovora na vprašanje »Kaj pomeni ta znak?« v treh skupinah v času šest mesecev po ogledu 

gledališke predstave 

 

Učenci gledališčniki so vsi pravilno odgovorili na vprašanje, sledilo jim je 82% gledalcev in 

53% nevpletenih. 

Trajnost usvojenega znanja pri učencih gledalcih pa je bistveno slabša kot pri učencih 

gledališčnikih. V povprečju znaša 65%, kar je v povprečju skoraj 30% slabše kot pri učencih 
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gledališčnikih, vendar še vseeno precej visoko, glede na to, da so si predstavo le ogledali in v 

njej niso aktivno sodelovali. 

Igra vlog ne pomeni le metodo izkustvenega učenja. Zajema tudi področje raziskovanja in 

odkrivanja (Marsh v Rupnik Vec, 2003, str. 77), s tem pa ji priznavajo potencial za 

intelektualno stimulacijo in razvoj učencev. 

Prav igre vlog in krajši gledališki prizori, ki ustvarjajo sliko, zgodbo, niz dogodkov  iz 

ţivljenja, imajo večjo moč zapomnitve in prenosa informacij v podobne okoliščine. Še 

posebej aktivnosti učencev, s katerimi odkrivajo nova znanja, so tiste, ki lahko potrdijo 

vrednostno moč v intelektualnem razvoju otroka. 

Gledališče v mladi publiki vzbuja(McCaslin, 2004): 

 kreativno poustvarjanje,  

 učenje še nepoznanega področja,  

 raziskovanje drugih »svetov« in načinov izraţanja, 

 zabavo, sproščenost, 

 navdušenje, spodbuja k vzgledovanju. 

Gotovo je gledališče ravno zaradi svoje narave v učencih ohranilo informacije in/ali 

spodbudilo k raziskovanju področja oz. zanimanje zanj ter tako v njih utrdilo delček pripovedi 

z gledališkega odra. 

Gledališče se po svetu, predvsem v manj razvitih deţelah uveljavlja kot najbolj  učinkovito 

vzgojno-izobraţevalno sredstvo. 

Gledalci po predstavah izobraţevalnega gledališča, v katere so aktivno vključeni, laţje ( The 

Soul Beat, 2010): 

 prepoznavajo in rešujejo probleme,  

 sprejemajo odločitve z uporabo kritičnega in ustvarjalnega mišljenja,  

 spretnejše komunicirajo,  

 pokaţejo odgovornost do okoljske problematike, zdravja, 

 sprejemajo in razumejo sebe kot edinstvena bitja.  
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Morda pa je ogledana predstava tudi v naših gledalcih vzbudila odgovornost do okoljske 

problematika in razmišljanje o njej, kar bi se lahko odraţalo tudi v rezultatih šest mesecev po 

predstavi. 

Po pogovoru z igralci smo ugotovili, da so si pomagali priklicati informacije v spomin s 

pomočjo podoţivljanja predstave oz. dialogov. Gotovo je torej, da slišano, videno in z večjo 

mero aktivne udeleţbe pripomore k poglobljenemu in trajnejšemu znanju. 

Gledališče lahko premosti jezikovne in kulturne ovire in je izjemno uporabno komunikacijsko 

sredstvo (Prentki, Lacey, 2005).Gledališče za svojo učinkovitost ne zahteva pismenosti in 

odličnega govora, pač pa komunicira s celotno osebnostjo. Privlači naše občutke, čustva, 

predsodke. Omogoča soočanje z vidiki ţivljenja, ki smo jih skušali ignorirati. Je zanimiv 

način izmenjave informacij. Tako otroci kot odrasli se učimo hitreje, če nas področje privlači, 

zanima. Prav to pa gledališče tudi počne (prav tam). 

Henderson in Shanker ( v Furman, 2000) ţe v svoji raziskavi iz leta 1978 dokazujeta pomen 

in učinkovitost uporabe gledaliških tehnik v vzgojno-izobraţevalni namen v primerjavi z 

uporabo delovnih zvezkov. Prednost je predvsem na področju razumevanja besedil, priklicu 

informacij, zaporedju dogodkov, v posploševanju glavnih idej.  

Otroci se učijo skozi izkušnje. Gledališka igra ponuja otrokom priloţnost spoznavanja in 

poigravanja s simboliko, kjer ena stvar predstavlja drugo. Tako skozi gledališko igro 

spoznavajo bogastvo jezika in njegovo simbolično vrednost  (Fields in Hillstead, 1990;Labbo, 

1998; Taharally, 1991 v Furman, 2000). 

Znanje, ki so ga imeli učenci- nevpleteni, t.j. kontrolna skupina, torej tisti, ki si predstave niso 

ogledali,  v času pred gledališko predstavo, je primerljivo z znanjem učencev gledališčnikov 

in gledalcev, ki so si predstavo ogledali. Le ta znaša v povprečju 22 % , t.j. za pribliţno 0,3 do 

0,7% boljše kot v ostalih dveh skupinah. 

V času nastajanja predstave in šest mesecev po odigrani predstavi, so bili nevpleteni v stiku z 

informacijami s predstave v sklopu pouka in šolskih dejavnosti. To pomeni, da znanje, ki so 

ga pridobili, je bilo posredovano med samim poukom in/ ali v sklopu raziskovalnih 

dejavnostih v okviru eko projekta, v katerega so vključeni na šoli. Resničnost tega podatka 

smo preverili pri učiteljih in vodji eko projekta. Res pa je, da so bile te informacije pogosto le 
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predstavljene in jih učenci niso utrjevali oz. prišli do njih sami, kot je bilo to v skupini 

gledališčnikov. 

Povprečna vrednost znanja nevpletenih šest mesecev po predstavi oz. prvem preverjanju 

znanja znaša 30%, kar je bistveno manj od obeh predhodnih skupin. 

Tako lahko trdimo, da so učenci v okviru gledaliških dejavnosti pridobili znanja v trajnejšo 

last v primerjavi z gledalci in kontrolno skupino, ki je znanje pridobivala le beţno in manj 

kvalitetno. 

5.2 Vpliv gledaliških tehnik na uporabo zbornega jezika oz. knjiţnega 

pogovornega jezika 

Uporabo zbornega jezika oz. knjiţnega pogovornega jezika smo spremljali z opazovanjem, 

snemanjem (avdio). Sprotne analize vseh mentorjev, ki so vključeni v raziskavo, so 

pripomogle k natančnemu opisu stanja. Posluţevali smo se zapisov mentorjev, ki so bili 

vključeni v raziskavo ter analizirali avdio posnetke. Z mentorji gledaliških ali lutkovnih 

skupin smo izvedli polstrukturiran intervju o pomenu gledaliških tehnik za vzgojno-

izobraţevalno delo. 

5.2.1 Igre vlog in spontani gledališki prizori 

Vićentije Rakič navaja, da igre razvijajo kritični odnos otroka do sebe in do sveta okoli sebe 

ter z razvojem kritične samopodobe izzovejo v otroku moči za spremembe samega sebe 

(Misailović, 1991, str. 35).  

Kot primer razvijanja kritičnega odnosa do različnih tematik (prehranjevanje, higiena…) 

navajamo primere iger šestletnikov v OŠ, v oddelku jutranjega varstva, kjer so se večinoma 

posluţevali lutk-konjičkov, ki so jih zbirali in redno prinašali v šolo. 

5.2.1.1 Tehnika zbiranja podatkov 

Uporabili smo metodo prikritega opazovanja z delno udeleţbo (Mesec, 1998, str. 78). Pri tem 

smo kot učitelji jutranjega varstva bili del skupine, pri čemer nismo izdali raziskovalnega 

namena. Občasno smo bili vključeni v njihove igre vlog, če so nas vanje vključili učenci sami. 
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5.2.1.2 Opis vzorca 

V vzorec smo vključili 12 učencev in učenk prvega in drugega razreda, ki obiskujejo jutranje 

varstvo na podruţnični osnovni šoli Vitomarci. Skupina šteje 7 deklic in 5 dečkov.  

Učenci prihajajo iz podeţeljskega okolja.  

5.2.1.3 Pripomočki, kriteriji ocenjevanja, merjenje, zbiranje rezultatov in 

obdelava le teh 

Za potrebe raziskave smo si izdelali ocenjevalno govorno lestvico za opazovanje in razvoj 

govornega izraţanja.  

Za vrednotenje uporabe elementov zbornega jezika smo izdelali kriterije za ocenjevanje 

govornega izraţanja. Pri tem smo izvajali štetje narečnih besed v igrah vlog in manjših 

gledaliških prizorih v obdobju enega šolskega leta. Merjenje smo izvedli v treh časovnih 

obdobjih. 

Pred začetkom raziskave smo pridobili pisna soglasja staršev otrok, ki so bili vključeni v 

raziskavo. Snemali in zapisali smo primere igre vlog. 

Začetno merjenje smo opravili prvi teden v mesecu oktobru, ko so se učenci med seboj ţe 

dobro spoznali. Vmesno merjenje smo izvedli konec meseca januarja in končno merjenje 

konec meseca maja. 

V tabele smo zapisovali pogostost pojavljanja narečnih izrazov v igrah vlog in krajših 

gledaliških prizorih, ki so jih učenci ustvarjali sami. Zapisali smo tudi primere iger vlog v treh 

časovnih obdobjih. 

Pogostost pojavljanja narečnih izrazov v igrah vlog smo ponazorili grafično in tabelarično. 

5.2.1.4 Rezultati 

Rezultati so prikazani glede na izvajanje merjenja (oktober, januar, maj). Meritve smo izvajali 

v vsakem obdobju tri dni, vsak dan v treh prizorih, oz. čas trajanja meritev od 14 do 17  

minut. Prvi dan so igrali naslednje igre vlog: V restavraciji, Sprehod, Pri frizerju; drugi dan: S 

psički v park, Doma, pri frizerju in tretji dan: Na gradu, Na pikniku, Zvečer. 
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Tabela 4:Merjenje v mesecu oktobru 

PRIZORI ŠTEVILO 

NAREČNIH 

IZRAZOV/ 

BESED 

ŠTEVILO 

DRUGIH 

BESED 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

IZRAZOV/ 

BESED 

ODSTOTEK  

NAREČNIH 

IZRAZOV/ 

BESED 

ČAS 

TRAJANJA 

PRIZORA 

PRVI 

DAN 

168 334 502 33% 16 min 50 s 

DRUGI 

DAN 

167 346 513 32% 16 min 40s 

TRETJI 

DAN 

174 412 586 30% 16 min 

Skupaj 509 1092 1601 32% 49 min 30s  

Tabela prikazuje, da je bilo v vsaki meritvi od 30 do 33% narečnih besed in izrazov.  

V prvi meritvi pojavljanja narečnih izrazov v igrah vlog, smo izmerili 168 narečnih izrazov in 

besed  v skupini 502 vseh izrazov in besed, kar predstavlja 33% vseh besed. V drugi meritvi 

je bilo 167 narečnih izrazov ali 32%, v tretji pa 174 narečnih besed in izrazov ali 30% vseh 

besed.  Deleţ  narečnih izrazov in besed v vseh treh igrah vlog je bil 32%.  

Primeri dvogovorov v začetku opazovanja in spremljanja v mesecu oktobru: 

1. primer 

Igra vlog št.1 (prizor iz restavracije) 

Restavracija. Osebe: deklica A- gostja- mama, deklica C- gostja-otrok, deklica B- natakarica. 

MAMA: Dober den. 

NATAKARICA: Dober dan. Ka van lahko dan? 

MAMA: Jaz bon jela puranov zrezek. 
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NATAKARICA: Kaj bo pa deca jelo?  

MAMA: Ne ven. 

NATAKARICA: Toga pa nemamo. Lahko pa ji prinesen koruzjačo. 

OTROK: Ja mama, koruzjača je najbojša. 

NATAKARICA: Izvolite. 

MAMA IN OTROK: Hvala. 

NATAKARICA: Ka van lahko prnesen račun? 

MAMA: Ja lahko. Keko to košta? 

NATAKARICA: To pride 100 evrov. 

MAMA: Nate. 

NATAKARICA: Dobro, hvala. 

Na tem področju Slovenskih Goric je precej močno narečje, ki ga otroci uporabljajo v 

vsakodnevnem ţivljenju. V njihovih igranih situacijah pa se je s časom omehčalo ali celo 

izginilo. Učenci so v dialogih uporabljali knjiţni pogovorni jezik z vedno redkejšo uporabo 

narečnih besed. Svoje znanje iz iger vlog pri pouku so uspešno umeščali v svojo igro in 

znanje v njej še poglabljali in utrjevali. 

Po učnem načrtu za slovenščino smo na začetku septembra obravnavali temo »Pozdravi«, pri 

čemer so učenci igrali igre vlog pozdravljanja v različnih okoliščinah. Vsekakor smo na 

pozdravljanje bili občutljivi tudi v jutranjem prvem stiku z učenci, pri čemer jih nismo 

popravljali, pač pa smo sami svoj jutranji pozdrav »toplo« poudarili, da ga je tudi sam učenec 

začutil kot nekaj prijetnega in ga postopoma ozavestil in vzel za svojega. 
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Merjenje v mesecu januarju 

Tudi v mesecu januarju smo izvedli tri meritve. Igrane situacije in odstotki narečnih 

besed/izrazov  so bili vse tri dni zelo podobni, zato smo meritve zdruţili v eno tabelo. Prvi 

dan so igrali naslednje prizor: Na dvoru; drugi dan: Deţela poli in tretji dan: Konjički na 

športnem dnevu. 

Tabela 5: Merjenje v mesecu januarju 

PRIZORI ŠTEVILO 

NAREČNIH 

IZRAZOV/ 

BESED 

ŠTEVILO 

DRUGIH 

BESED 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

IZRAZOV/ 

BESED 

ODSTOTEK  

NAREČNIH 

IZRAZOV/ 

BESED 

ČAS 

TRAJANJA 

PRIZORA 

PRVI 

DAN 

124 435 559 23% 14min 15 s 

DRUGI 

DAN 

149 559 708 21% 15 min 10s 

TRETJI 

DAN 

90 351 441 20% 13min 50s 

Skupaj 363 1345 1708 21% 43 min 15s 

V drugem merjenju, t.j. v mesecu januarju, smo izvedli tri meritve. Skupno v vseh treh dneh 

smo zabeleţili 363 narečnih besed/izrazov v skupini 1708 vseh izrazov in besed. Deleţ 

pojavljanja narečnih izrazov/besed v igrah vlog je bil 21%. 

V primerjavi s prvimi meritvami v mesecu oktobru, se je odstotek uporabe narečnih izrazov 

zmanjšal za 9% v prid knjiţnemu pogovornemu jeziku. 

Vpliv na povišanje besedišča iz knjiţnega pogovornega jezika ima gotovo vzgojno – 

izobraţevalno delo pri različnih predmetih, predvsem pa pri pouku slovenščine, kjer učenci 

spoznavajo različna govorna področja in jih igrajo v obliki iger vlog. Te igre vlog in podobne 

situacije učenci vključujejo v svoje igre, neodvisne od pouka. 
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Kot primer navajamo cilje učne ure slovenščine ter posledično knjiţno uporabo pozdravov v 

igrah vlog.   

Cilj pri uri slovenščine:  

 spoznavajo in usvajajo načela vljudnega pogovarjanja – pozdravljanje; 

 v igri vlog vadijo pogovarjanje z različnimi sogovorci. Spoznajo pomen, okoliščine in  

načine pozdravljanja. 

2. primer 

Igra vlog št.2 

Pri frizerju. Osebe: deček- stranka, deklica - frizerka. 

STRANKA: Dober dan. 

FRIZERKA: Dober dan. 

STRANKA: Jas sen se prišu porezat. 

FRIZERKA: Kako frizuro bi rad mea? 

STRANKA: Tako ko stalno. 

FRIZERKA: Zelo na kratko? 

STRANKA: Ja. 

FRIZERKA: Ka boš mea ţele? 

STRANKA: Ja malo. 

FRIZERKA: Je v redu tak? 

STRANKA: Ja, v redu je. Hvala. Račun bi mea. 

FRIZERKA: 7 evrov maš to. 

STRANKA: Na. Adijo. 
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FRIZERKA: Adijo. 

Primeri dvogovorov pet mesecev po začetku opazovanja. 

Merjenje v mesecu maju 

V mesecu maju smo ravno tako izvedli tri meritve. Igrane situacije in odstotki narečnih 

besed/izrazov  so bili vse tri dni zelo podobni, zato smo meritve zdruţili v eno tabelo. Teme 

prizorov so bile naslednje: prvi dan- Dvor; drugi dan- Druţina Poli in cirkus ter tretji dan: 

Konjički gredo v naravo. 

Tabela 6: Merjenje v mesecu maju 

PRIZORI ŠTEVILO 

NAREČNIH 

IZRAZOV/BESED 

ŠTEVILO 

DRUGIH 

BESED 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

IZRAZOV/ 

BESED 

ODSTOTEK  

NAREČNIH 

IZRAZOV/ 

BESED 

ČAS 

TRAJANJA 

PRIZORA 

PRVI DAN 39 306 345 11% 12min 15s 

DRUGI DAN 49 368 417 12% 11min 20s 

TRETJI 

DAN 

31 233 264 12% 15min 40s 

Skupaj 119 907 1026 12% 40min 15s 

V tretjem merjenju, t.j. v mesecu maju, smo izvedli tri meritve. Skupno v vseh treh dneh smo 

zabeleţili 119 narečnih besed/izrazov v skupini 1026 vseh izrazov in besed. Vrednost 

pojavljanja narečnih izrazov/besed v igrah vlog je bil 12%. 

V primerjavi z drugimi meritvami v mesecu januarju, se je odstotek uporabe narečnih izrazov 

zmanjšal za 9% v prid knjiţnemu pogovornemu jeziku ter v primerjavi s prvimi meritvami iz 

meseca oktobra pa se je odstotek uporabe narečnih izrazov zmanjšal za 22%. 

V naslednjem primeru predstavljamo primer igre vlog v mesecu maju, kjer je deleţ narečnih 

besed/izrazov najmanjši. 
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3. primer 

Igra vlog številka 3: 

Sprehod z vozički. Osebe: deklici-mamici1,2 z dojenčkoma, mamica1 igra še dojenčico, 

deček-psiček. 

MAMICA1: (Kot da grema na sprehod.) Pridi, greva na sprehod. 

MAMICA2: No, pa pojdiva. 

MAMICA1: Poglej ga, ţe spet nas čaka. 

MAMICA2: Pa res. Nikoli nam ne da mira. 

MAMICA1: Danes imam s sabo kost.  

MAMICA2: Odlično! (Ti vržeš kost, potem pa obe stečema stran.) 

MAMICA1: O Reksi, si ţe tu. 

REKSI: Wuf, wuf, grem lahko z vama na sprehod. 

MAMICI: Ne. 

MAMICA1: Nama boš spet nagajal. Na, ujemi kost. (Vrže kost.) 

REKSI: Wuf, wuf. Ta kost je fuj. Kako smrdi! Bljak! Jaz bi raje klobaso. 

MAMICA1: Malčica boš jedla mlečno kašo? Če ne boš jedla, ne boš dobila igračke.  

MAMICA2: Na, boš raje poskusila zajca? Dober je, okusno pečen. (Mala neče jesti.)  

DOJENČICA: Fuj zajec. 

MAMICA1: Pridi Reks. Izvoli zajca. Ogromno mesa. (Mu da kocko.) 

MAMICA2: Izvoli pasji piškot. (»Kot da greš ti v boks«, reče sošolcu, ki igra psa.) 

(Čakaj, naredma iz stolov boks. Prideta še dve sošolki, ki igrata hčerki.) 
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HČERKA1: Reksi pridi.  

HČERKA2: Spusti ga mami, si pa res malo nesramna. 

HČERKA1: Mami, daj mi dojenčka, saj veš, da ne smeš z dojenčkom k psu. 

V času osmih mesecev, ko učenci obiskujejo šolo, so ogromno pridobili na vsakdanjem 

besedišču. Učenci v svoji komunikaciji uporabljajo narečje, ko pa ustvarjajo igrane situacije, 

prizore, igre vlog,… pa govorijo vedno bolj v knjiţnem pogovornem jeziku. Didaskalije, ki si 

jih sproti izmišljujejo, pa so v narečju. 

Med letom smo imeli občutek, da gre knjiţni jezik mimo njih. Njihovi govorni nastopi niso 

bili nič kaj »knjiţni«, precej je bilo domačih izrazov. Tudi pripovedovanja knjig za domače 

branje in/ali bralno značko so vsebovala veliko domačega izrazoslovja, medtem ko je bilo 

igranje v dialogih nekaj povsem drugega. 

V dialogih se zdi, kot bi bili učenci ponosni, ker imajo vlogo tretje osebe, ki so si jo izbrali oz. 

določili sami. V času, ko obiskujejo šolo, so s svojimi izkušnjami ponotranjili dejstvo, da 

skušamo v šolskem prostoru govoriti čim bolj zborno. V samem procesu učenja z učenci 

igramo veliko iger vlog in gotovo je tudi to eden izmed razlogov, da v dialogih, s katerimi 

ustvarjajo igrane situacije, uporabljajo knjiţni pogovorni jezik. 

V analizi zapisov opazovanj smo oblikovali naslednje ugotovitve in opaţanja: 

 Učenci so s figurami igrali igre vlog in prave male gledališke prizore, v katerih so 

razreševali problematiko umivanja zob, bontona za mizo, uprizarjali situacije v trgovini, 

na banki, situacije iz vsakdanjega ţivljenja.  

 V dialogih so uporabljali knjiţni pogovorni jezik z elementi narečja, ki pa ga je bilo 

sčasoma vedno manj. Knjiţni pogovorni jezik je vedno bolj nadomeščal uporabo narečnih 

izrazov. 

 Pobudo za igre vlog ali igranje gledaliških prizorov so v večini primerov dajale deklice. 

Stopnja uporabe narečnih besed/izrazov v času osmih mesecev v skupini jutranjega varstva 

pri igrah vlog in igranju krajših gledaliških prizorov. 
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Tabela 7: Meritve v treh časovnih obdobjih 

ČAS 

IZVAJANJA 

MERITEV 

ŠTEVILO 

NAREČNIH 

IZRAZOV/BESED 

ŠTEVILO 

DRUGIH 

BESED 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

IZRAZOV/ 

BESED 

ODSTOTEK  

NAREČNIH 

IZRAZOV/ 

BESED 

OKTOBER 509 1092 1601 32% 

JANUAR 363 1345 1708 21% 

MAJ 119 907 1026 12% 

SKUPAJ 991 3344 4335  

Zgornji podatki nam prikazujejo zmanjšan deleţ narečnih izrazov/besed skozi obdobje osmih 

mesecev v igrah vlog in igranih gledaliških prizorih, oz. povečan deleţ besed knjiţnega 

pogovornega jezika. Le ta je od oktobra, ko je znašal 68% narasel na 88% v mesecu maju.  

Graf 46: Deleţ narečnih besed in besed knjiţno pogovornega jezika v treh časovnih obdobjih v skupini učencev 

jutranjega varstva v igrah vlog in krajših gledaliških prizorih 

 

Graf prikazuje upadanje števila narečnih besed v igrah vlog in krajših gledaliških prizorih oz. 

naraščanje besed knjiţno pogovornega jezika v obdobju od oktobra do maja. 

Učenci so v prostem govoru uporabljali narečja, med tem ko so v igranih situacijah  svoj 

govor spremenili ter uporabljali prvine knjiţnega pogovornega jezika. 
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Če pogledamo tabelo št.11, lahko vidimo, da je pri tretjem merjenju število besed upadlo. 

Razloge za zmanjšano število besed morda lahko prepoznamo v zavedanju učencev, da so 

predmet opazovanja. Učenci so se morebiti ob ugibanju, da jih učitelj opazuje in beleţi 

opaţanja, še posebej trudili pri uporabi knjiţnega pogovornega jezika, ki pa so ga uporabljali 

izključno v dialogih. Didaskalije, ki so dialoge spremljale, so bile v narečju.  

Učenci so skozi obdobje opazovanja v skupini razvijali sposobnost improviziranega 

nastopanja pred občinstvom – prijatelji, sošolci, kar je izjemno pomembno za otrokov razvoj, 

oblikovanje njegove osebnosti. Z ozaveščanjem uporabe jezikovnih nivojev (knjiţni 

pogovorni jezik/narečja) učenci tako postajajo vešči komuniciranja, pri čemer ne dajemo 

večjega poudarka knjiţnemu pogovornemu jeziku v primerjavi z narečji, ki so naše jezikovno 

in kulturno bogastvo. 

Igra vlog v šoli in vrtcu ni mišljena povsem kot igra, ki je predstavljena za nekoga, bolj se 

nagiba k predstavljanju kot takem, le v posebej organiziranem in usmerjenem t. i. razrednem 

gledališču se uresničuje kot predstavljanje za nekoga (otroci so v vlogi igralcev in občinstva) 

(Medved, Udovič, 2008). 

Igre vlog se pogosteje pojavljajo pri modernem pouku, pri katerem se poskuša povečati 

pristnost komuniciranja. Igralne improvizacije omogočajo tako posnemanje obstoječih 

vzorcev govorjenja kot tudi iskanja novih moţnosti (Ţagar v Medved Udovič, 2008). 

Mnogoterost komunikacijskega orodja, ki ga ponuja gledališče skozi igralce, je ena od 

ključnih prednosti poučevanja jezika predvsem učencev s slabšimi sposobnostmi (Aita, 2009). 

Učenci so skozi leto pri pouku igrali več iger vlog, kjer so se navajali na uporabo knjiţnega 

pogovornega jezika. Tako je prenos igranih situacij iz pouka (igre pozdravljanja, 

predstavljanja, izrekanja voščil, nakupovanja…) v prostočasne igre vlog proti koncu šolskega 

leta (zadnja meritev v mesecu maju) povzročil dvig ravni uporabe knjiţnega pogovornega 

jezika pri igrah vlog. Učenci so spontano, na osnovi izkušenj, v gledališke prizore vnašali 

vedno več elementov knjiţnega pogovornega jezika, kot ga sicer uporabljajo v prostem 

govoru. 
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5.3 Pogledi mentorjev uspešnih gledaliških in lutkovnih skupin na pomen 

uporabe gledaliških tehnik pri pouku ali izven njega 

V okviru raziskave smo izvedli tudi štiri intervjuje z uspešnimi mentoricami gledaliških in 

lutkovnih skupin, ki se intenzivno ukvarjajo z gledališko dejavnostjo in dosegajo vidne 

rezultate. 

V tem delu raziskave smo proučevali pomen, ki ga učiteljice in mentorice uspešnih 

gledaliških skupin pripisujejo uporabi gledališkim tehnikam v osnovni šoli v odnosu do 

poučevanja, sebe in učencev. Zanimalo nas je, katerih gledaliških tehnik se najpogosteje 

posluţujejo pri pouku in katerih pri gledaliških dejavnostih ter zakaj.  

5.3.1 Raziskovalno vprašanje 

Kako pogosto se učitelji v vzgojno-izobraţevalnem procesu posluţujejo gledaliških tehnik in 

ali njihova uporaba vpliva na učni proces? 

5.3.2 Metodološki pristop 

Za intervju smo se odločili zaradi celostnega pogleda na pomen uporabe gledaliških tehnik pri 

pouku in izven njega. 

Z učiteljicami in mentorico gledaliških in lutkovnih skupin  smo razpravljali o pomenu, ki ga 

pripisujejo gledališkim tehnikam pri pouku in izven njega v odnosu do poučevanja, sebe in 

učencev. Predstavile so nam razloge, zakaj se posluţujejo le teh. 

5.3.3 Proučevane osebe 

Proučevane osebe so učiteljice in mentorice uspešnih gledaliških in lutkovnih skupin. 
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Tabela 8: Seznam učiteljic in mentoric, ki so sodelovale v intervjujih 

IME IN PRIIMEK 

INTERVJUVANKE 

IZOBRAZBA LETA UKVARJANJA Z 

GLEDALIŠČEM/ 

LUTKARSTVOM 

Zdenka Golub učiteljica razrednega pouka na 

OŠ Podlehnik 

30 let 

Boţa Ojstršek profesorica slovenščine na OŠ 

XIV. divizije Senovo 

30 let 

Joţica Vršič profesorica slovenščine na OŠ 

Cerkvenjak-Vitomarci 

10 let 

Valerija Ilešič Toš socialna delavka in mentorica 

gledaliških skupin v Kulturno-

umetniškem društvu Vitomarci 

30 let 

Intervjuvane so bile učiteljice in mentorice, ki uspešno delujejo na področju gledališča in/ali 

lutkarstva. 

5.3.4 Priprava in sestava merskih inštrumentov 

Z intervjuji smo ţeleli ugotoviti: 

- V čem učiteljice/mentorice vidijo prednosti/pomen poučevanja z gledališkimi tehnikami? 

- V čem učiteljice/mentorice vidijo pomanjkljivosti poučevanja z gledališkimi tehnikami? 

Glede na ta cilja smo sestavili vprašanja v obliki polstrukturiranega intervjuja.  

Prvi intervju, s katerim smo ţeleli preveriti ustreznost vprašanj, smo opravili z mentorico 

gledaliških skupin Valerijo Ilešič Toš. Intervju je trajal 30 minut. Vprašanja je razumela, 

odgovori pa so povsem ustrezali namenu raziskave.  

Med intervjujem smo postavljali podvprašanja, da smo dopolnili morebitne nepopolne 

odgovore. Intervjuje, zapisane v parafrazirani obliki predstavljamo v prilogi (Priloga 5, 6, 7, 

8).  
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5.3.5 Opis merskih inštrumentov 

Intervju smo oblikovali glede na oblikovana raziskovalna vprašanja. Prvi del intervjuja 

vsebuje podatke  o intervjuvancu (ime in priimek, leta ukvarjanja z gledališčem, razred, ki ga 

poučujejo, udeleţba na strokovnem izpopolnjevanju). 

Sledijo vprašanja o pomenu gledaliških tehnik v odnosu do poučevanja, intervjuvanca in 

učencev. 

5.3.6 Postopki zbiranja podatkov 

Intervju je potekal po dogovoru z intervjuvankami. Predhodno smo jih pisno seznanili s temo 

intervjuja in vprašanji, da so o njih ţe predhodno razmislile. 

Intervju je potekal s posameznimi intervjuvankami in je trajal od 30 minut do 45 minut. 

Intervjuje smo sproti beleţili, po končanem pogovoru naredili prepis. Prepis smo poslali v 

pregled intervjuvankam, ki so nam ga potrdile in podpisale dovoljenje za uporabo podatkov v 

raziskovalne namene. 

5.3.7 Postopki obdelave podatkov 

Prepisali in uredili smo štiri intervjuje. V njih smo poiskali povedi, ki odgovarjajo na 

raziskovalni vprašanji. Zapise smo razdelili glede na vprašanji in določili enote kodiranja. V 

povedih smo poiskali pojme, ki po naši presoji ustrezajo odgovorom na raziskovalni 

vprašanji. Zatem smo analizirali značilnost in pomen teh pojmov ter izmed njih izbrali najbolj 

relevantne. Te smo definirali in presodili moţnost odnosov med njimi. Na koncu smo analizo 

podprli s teoretično razlago in pojasnitvijo raziskovalnih vprašanj (Mesec, 1998).  
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5.3.8 Rezultati in interpretacija 

5.3.8.1 Proučevane osebe 

Tabela 9: Seznam učiteljic, ki so odgovarjale na vprašanja v intervjuju, leta ukvarjanja z gledališko dejavnostjo 

in razred v katerem poučujejo 

Ime in priimek osebe, ki je 

odgovarjala na vprašanja 

Leta ukvarjanja z gledališko 

dejavnostjo 

Razred, v katerem poučujejo 

Zdenka Golub 30 let 2.triletje, 4., 5. razred 

Boţa Ojstršek 30 let 3.triletje, 7., 8., 9. razred 

Joţica Vršič 10 let 3.triletje, 7., 8., 9. razred 

Valerija Ilešič Toš 30 let mentorica izven šolskih 

dejavnosti 

5.3.8.2 Prednosti in pomen poučevanja z gledališkimi tehnikami 

Na osnovi štirih intervjujev s štirimi intervjuvankami (glej tabelo 13) smo izbrali odgovore o 

pomenu, ki ga pripisujejo uporabi gledaliških tehnik v procesu poučevanja. Po kodiranju in 

urejanju izjav smo izbrali besede, ki opisujejo pomen oz. vrednost uporabe gledaliških tehnik 

v procesu poučevanja. 

Pomen oz. prednost uporabe GT: 

- močno motivacijsko sredstvo, 

- povečujejo učne spretnosti, 

- medpredmetno povezovanje, 

- upoštevanje individualnih razlik, 

- zadovoljevanje psiholoških potreb. 

Gledališke tehnike morajo biti del učiteljevih tehnik in metod poučevanja, saj skoraj ves čas 

predstavljajo, prikazujejo, pripovedujejo in so kot take močno motivacijsko sredstvo, so 

izpostavile vse intervjuvanke.  
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Stephens-Hernandez (2007) je prav tako v svoji raziskavi dokazal, da je gledališče učinkovit, 

močan motivacijski mehanizem za izobraţevanje, ki naj bi ga uporabljali tako na ravni 

drţave, lokalne skupnosti, šolskega izobraţevanja. Walmsley (2011) pa ugotavlja, da imajo 

velik vpliv na motivacijo čustvene izkušnje in čustveni vpliv na gledalca.    

Valerija Ilešič Toš na tem mestu poudarja, da je predvsem pomembna osebnost, ki dela z 

otroki, da jih s svojim načinom dela privlači oz. kot bi učitelji rekli, motivira. 

Zdenka Golub se najpogosteje posluţuje lutkarstva, saj so lutke močno in prepričljivo 

motivacijsko sredstvo. Otroci pri ustvarjanju z njimi uţivajo, se čutijo sprejete. 

Učitelj pri delu z lutko ne funkcionira na svoj običajni način, saj ga takrat, ko ji posodi svoj 

glas in roke, lutka »prisili, da postane ’drugi’ v skupini/razredu« (Majaron 2000, str. 35). 

Tudi Boţa Ojstršek v intervjuju dodaja, da gledališke tehnike ustvarjajo motivacijo za 

spremembe in ponujajo orodja za konkretiziranje ţelja in zahtev; razvijejo privlačno in 

aktivno obliko gledališča, ki vključuje veliko število učencev. 

Z upoštevanjem individualnih razlik se razvija posameznikova osebnost. Učenci so zmoţni 

aktualizacije in razumevanja aktualnih problematik/tematik, pravi Joţica Vršič. Z uporabo 

gledaliških tehnik pridejo do izraza tudi učenci, ki slabše berejo, tiho berejo. Tudi najbolj 

šibki otroci zaţivijo. Le ti spregovorijo in v tovrstnih situacijah doţivijo uspehe, dodaja 

Zdenka Golub. 

Z gledališkimi tehnikami se lahko lotevamo od preprostih konkretnih področij raziskovanja 

do abstraktnih, pri čemer se upošteva vsakega posameznika. Na ta način gotovo pridejo v 

ospredje tudi šibkejši učenci, ki jih v skupini ne manjka. 

Gledališče s svojimi načini dela izpolnjuje učence, jih pripravlja na ţivljenje, saj veščine, ki 

jih razvijajo pri gledaliških dejavnostih pomenijo dobro popotnico v njihovem  zasebnem in 

profesionalnem ţivljenju. Učijo se odnosa, odpovedovanja, sprejemanja, razvijajo 

samozavest, z nastopi premagujejo tremo… 

Valerija Ilešič Toš pravi, da se učenci udeleţujejo gledaliških dejavnosti, da se druţijo, se 

čutijo povezane, ljubljene, imajo moţnost ustvarjanja, se čutijo varne, lahko zaupajo, se 

potrjujejo, učijo, jih nekdo občuduje, se postavljajo pred drugimi, tekmujejo, razvijajo 
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pozitivno samopodobo, se učijo izraţati… Udeleţujejo se, da jih nekdo pohvali, da so aktivni 

in zapolnijo svoj prosti čas, pri tem pa imajo seveda moţnost oditi iz skupine kadar ţelijo…  

Joţica Vršič pravi, da imajo učenci ţeljo po dokazovanju, pridobivanju novih znanj, morda 

tudi zato, ker jim je všeč učitelj, mentor. Zdenka Golub pa dodaja, da imajo med drugim tudi 

veliko potrebo po prijateljstvu, zabavi, druţenju.  

Vse to učence gotovo dela močnejše, samozavestnejše, drzne, uspešnejše in gotovo bolj 

pripravljene sprejemati izzive in naloge, ki jim jih nalaga ţivljenje. 

To, s čimer se učenci ukvarjajo pri pouku, je v večini primerov  kreativna drama. Njen namen  

je spodbujati osebni razvoj in pospešiti učenje sodelujočih, bolj kot razvijanje prihodnjih 

igralcev, torej pomemben je učenčev vsestranski razvoj (Korošec, 2007), ki mu bo nenazadnje 

koristil tudi v njegovi prihodnosti, v odrasli dobi ţivljenja.  

5.3.8.3 Pomanjkljivosti poučevanja z gledališkimi tehnikami 

V intervjujih so učiteljice/mentorice razloţile v čem vidijo pomanjkljivosti poučevanja z 

gledališkimi tehnikami. Izbrali smo odgovore, ki se navezujejo na raziskovalno vprašanje. 

Po kodiranju in urejanju izjav smo izbrali besede, ki opisujejo pomanjkljivosti uporabe 

gledaliških tehnik v procesu poučevanja. 

Pomanjkljivosti uporabe GT: 

- časovna omejitev, 

- premalo poudarka v učnem načrtu, 

- nesamostojnost otrok. 

Učiteljice so se pri slabostih poučevanja z gledališkimi tehnikami omejile predvsem na 

časovne omejitve, saj delo z gledališkimi tehnikami zahteva več časa, česar pa obseţnost 

učnih načrtov ne dopušča oz. onemogoča, razlagata Zdenka Golub in Joţica Vršič. 

Joţica Vršič vidi teţave tudi v nesamostojnosti otrok,  tako posledično za tovrstne metode 

porabi pri pouku veliko časa. 
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Boţa Ojstršek v uporabi gledaliških tehnik vidi bolj prednosti kot pomanjkljivosti, zato 

pomanjkljivosti  tudi ne navaja. 

Valerija Ilešič Toš pa pravi, da je več ali manj vse odvisno od osebe, ki uporablja  gledališke 

tehnikami v odnosu do drugih. 

Intervjuvanke vidijo pomanjkljivosti predvsem v tistih segmentih, na katere največkrat ne 

morejo vplivati (preobseţni učni načrti, posledično časovna omejenost).  V svojem delu se 

pogosto rokujejo z gledališkimi tehnikami, s katerimi so tudi uspešne pri doseganju vzgojno-

izobraţevalnih ciljev. 

5.4 Rezultati in razprava anketnih vprašalnikov učiteljic in učitelja štajerske 

regije 

5.4.1 Predmet in problem raziskave 

V naslednji raziskavi smo proučevali pomen, ki ga učitelji razrednega pouka pripisujejo 

gledališkim tehnikam v vzgojno-izobraţevalnem procesu. Prikazani so statistično obdelani 

podatki o pripisovanju pomena gledališkim tehnikam glede na triletje v katerem učitelji 

poučujejo, glede na pedagoške izkušnje učiteljev in glede na vrsto šole (podeţeljska, mestna), 

na kateri učitelji poučujejo. Analizirali smo rezultate o pomenu, ki ga učenci gledališčniki 

pripisujejo uporabi gledaliških tehnik pri pouku. 

Rezultati si sledijo v enakem vrstnem redu, kot so postavljene hipoteze.  

Cilj: 

- ugotoviti in analizirati pomen, ki ga učitelji razrednega pouka pripisujejo gledališkim 

tehnikam v vzgojno-izobraţevalnem procesu. 

5.4.2 Raziskovalno vprašanje 

Kako pogosto se učitelji v vzgojno-izobraţevalnem procesu posluţujejo gledaliških tehnik in 

ali njihova uporaba vpliva na učni proces? 
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5.4.3 Hipoteze 

H1: Večina učiteljev razrednega pouka se v vzgojno-izobraţevalnem procesu redko posluţuje 

gledaliških tehnik. 

H2: Večina učiteljev razrednega pouka se redko posluţuje gledaliških tehnik z vzgojno-

izobraţevalnim namenom. Glavna razloga, ki ju učitelji navajajo za to, da ne uporabljajo 

gledaliških tehnik pogosteje sta časovna stiska in prevelika količina učnih ciljev. 

H3: Učitelji prvega triletja pripisujejo večji pomen uporabi gledaliških tehnik pri pouku kot 

učitelji drugega triletja. 

H4: Učitelji z daljšo delovno dobo se pogosteje posluţujejo gledaliških tehnik pri pouku kot 

učitelji s krajšo delovno dobo. 

H5: Učitelji, ki poučujejo na podeţelski šoli se pogosteje posluţujejo gledaliških tehnik pri 

pouku kot učitelji, ki poučujejo na mestni šoli. 

5.4.4 Metodološki pristop 

Merski instrumentarij (pripomočki in postopek) 

Pomen gledaliških tehnik v vzgojno-izobraţevalnem procesu smo preverjali s kvantitativno 

raziskavo, z vprašalnikom (priloga 1), ki je bil oblikovan za potrebe konkretne raziskave, ob 

strokovnem svetovanju mentorja in somentorja. Vsebinsko so se vprašanja nanašala na vrsto 

in pomen gledaliških tehnik v vzgojno-izobraţevalnem procesu. Vprašalnik je bil preizkušen 

na pilotskem vzorcu.  

Veljavnost anketnega vprašalnika je bila preverjena s faktorsko analizo. Za mero veljavnosti 

je bil upoštevan odstotek pojasnjene variance s prvim faktorjem. Občutljivost vprašalnika je 

bila zagotovljena s 5 stopenjsko lestvico. Za namene raziskave je bil izračunan Crombachov 

alfa koeficient kot test zanesljivosti. Objektivnost vprašalnika je bila zagotovljena z 

natančnimi navodili v uvodu in pri posameznih vprašanjih. 

Udeleţencem raziskave smo predstavili namen raziskovanja. Zagotovljena je bila anonimnost, 

rezultati pa bodo sluţili le v raziskovalne namene. 
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5.4.4.1 Vzorec 

Anketni vprašalnik je bil izveden med učitelji razrednega pouka v Štajerski regiji. Učitelji 

poučujejo na podeţeljskih in mestnih šolah. 

Tabela 10: Seznam šol, katerih učitelji so bili anketirani 

OŠ Benedikt OŠ Sladki Vrh 

OŠ Cerkvenjak OŠ Zg. Kungota 

OŠ Lenart OŠ B. Ilicha 

OŠ Sveta Ana OŠ b. Polančič 

OŠ Sv. Trojica OŠ F. Rozmana-Staneta 

OŠ J. Hudalesa OŠ Kamnica 

OŠ Voličina OŠ Malečnik 

OŠ Jakobski Dol OŠ P. Voranca 

OŠ Jarenina OŠ T. Čufarja 

OŠ Pesnica OŠ borcev za severno mejo 

OŠ R. Maistra Šentilj  
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Graf 47: Spol učiteljev 

 

Anketni vprašalnik je zajel 124 anketirancev, od tega je bilo anketiranih 123 učiteljic in 1 

učitelj. 

Tabela 11: Pedagoške izkušnje učiteljev 

Leta poučevanja Število Odstotek Kumulativni odstotek 

do 10 let 26 21,0 21,0 

od 10 do 20 let 35 28,2 49,2 

nad 20 let 63 50,8 100,0 

Med anketiranimi učitelji jih 21%  poučuje do deset let, 28, 2%  med 10 in 20 let in kar 

polovica, t.j. 50,8%,  je takšnih, ki imajo nad 20 let delovne dobe v vzgojno-izobraţevalnem 

delu. 

 

 

 

 

 

 

123; 99,2% 

1; 0,8% 

ženski

moški
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Tabela 12: Izobrazba učiteljev 

Stopnja izobrazbe Število Odstotek Kumulativni odstotek 

Srednja 3 2,4 2,4 

Višja 33 26,6 29,0 

Visoka-

univerzitetna 

87 70,2 99,2 

Magisterij 1 0,8 100,0 

 

Po izobrazbeni strukturi ima 2,4% anketiranih  srednješolsko izobrazbo, 26,6% jih ima višjo 

izobrazbo, 70, 2% univerzitetno izobrazbo in 0,1% magisterij. 

Tabela 13: Triletje, v katerem poučujejo 

Triletje Število Odstotek Kumulativni odstotek 

1., 2., 3. razred- 

1. triletje 
77 62,1 62,1 

4., 5., 6. razred- 

2. triletje 
47 37,9 100,0 

Zgornja tabela prikazuje, da 62,1%  anketiranih poučuje v prvem triletju, 37, 9% anketiranih 

pa v drugem. 
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Tabela 14: Vrsta šole, v kateri poučujejo 

Vrsta šole Število Odstotek Kumulativni odstotek 

mestna šola 57 46,0 46,0 

podeţelska šola 67 54,0 100,0 

Glede na prostor, na katerem poučujejo, smo anketirane razvrstili na poučevanje na mestni in 

na podeţelski šoli. 46% jih poučuje na mestni šoli, 54% pa na podeţelski. 

Tabela 15: Udeleţba na strokovnem izpopolnjevanju o gledaliških tehnikah 

Strokovno 

izpopolnjevanje 

Število Odstotek Kumulativni odstotek 

ZDL-NIČ 86 69,4 69,4 

ZDL-MODUL 25 20,2 89,5 

ZDL- SEMINARJI 13 10,5 100,0 

Legenda: 

ZDL-NIČ- v zadnjih desetih letih se nisem udeleţil/a nobenega strokovnega izpopolnjevanja 

iz področja gledališča in gledaliških tehnik 

ZDL-MODUL- v zadnjih desetih letih sem se izobraţeval/a v okviru izbirnega modula s 

področja gledališke vzgoje 

ZDL-SEMINARJI-v zadnjih desetih letih sem obiskal/a razne seminarje s področja gledališke 

vzgoje 

 

Anketirance smo razvrščali tudi glede na izobraţevanje s področja gledališke vzgoje. Med 

njimi je 69,4% takšnih, ki se v zadnjih desetih letih niso udeleţili nobenega seminarja ali 

drugega izobraţevanja s področja gledališča, 20,2% je v zadnjih desetih letih obiskovalo 

modul s področja gledališča in 10,5% anketiranih se je v zadnjih desetih letih udeleţilo raznih 

seminarjev s področja gledališke vzgoje. 



Černel, A. (2013). Gledališče kot pomemben dejavnik vzgojno-izobraţevalnega procesa. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana 

- 97 - 
 

Pri pripravi in izvajanju raziskave smo upoštevali etična načela za epidemiološko delo. Vsak 

posameznik je v raziskavi sodeloval prostovoljno in je bil seznanjen z namenom raziskave. 

Vsi pridobljeni podatki so namenjeni izključno v raziskovalne namene, sodelujočim je 

zagotovljena popolna anonimnost. 

5.4.4.2 Priprava, sestava in opis merskih instrumentov 

Vprašalnik je bil oblikovan za potrebe konkretne raziskave, ob strokovnem svetovanju 

mentorja in somentorja. Vsebinsko so se vprašanja nanašala na vrsto in pomen gledaliških 

tehnik v vzgojno-izobraţevalnem procesu.  

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz uvodnih sedem vprašanj in nadaljevalnih 13. V prvem 

delu se vprašanja navezujejo na osnovne podatke (spol, pedagoške izkušnje, izobrazba, triada 

na kateri poučujejo, vrsta šole, strokovna izpopolnjevanja). Zadnje vprašanje prvega dela 

vprašalnika in prvo vprašanje drugega dela vprašalnika se nanašata na pogostost uporabe 

gledaliških tehnik pri pouku. Lestvico pogostosti uporabe gledaliških tehnik pri pouku smo 

pri zadnjem vprašanju prvega dela oblikovala z naslednjimi odgovori: vsak dan, 1x do 2x na 

teden, 1x na mesec, manj kot 1x na mesec, pri prvem vprašanju drugega dela pa z lestvico 

stališč od 1 do 5, pri čemer vrednosti pomenijo naslednje: 1- s trditvijo se sploh ne strinjam, 

2- s trditvijo se bolj NE strinjam kot SE strinjam, 3- s trditvijo niti SE strinjam, niti se NE 

strinjam, 4- s trditvijo se bolj strinjam, kot se ne strinjam, 5- s trditvijo se popolnoma strinjam. 

Drugi sklop vprašanj pa se nanaša na pomen, ki ga anketirani pripisujejo gledališkim 

tehnikam (2., 3., 4., 5., 12. vprašanje) in na razloge, zakaj se gledaliških tehnik ne posluţujejo 

pogosteje (9., 13. vprašanje). 

Vsa vprašanja v drugem delu imajo ponujene enake odgovore kot prvo vprašanje drugega 

dela, t.j. pet stopenjska ocenjevalna lestvica. 

5.4.4.3 Postopek zbiranja podatkov 

Vprašalnike smo po predhodnem soglasju predstojnice mariborske enote Zavoda Republike 

Slovenije za šolstvo, mag.Vere Bevc osebno posredovali učiteljem razrednega pouka, ki so 

bili prisotni na strokovnem regijskem srečanju učiteljev za uvajanje posodobljenih učnih 

načrtov za osnovno šolo v Voličini. Zaradi zagotavljanja zanesljivosti rezultatov raziskave je 

bila ţelja pridobiti čim večje število odgovorov, kar smo tudi dosegli. Vsi posredovani 

vprašalniki so bili vrnjeni. 



Černel, A. (2013). Gledališče kot pomemben dejavnik vzgojno-izobraţevalnega procesa. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana 

- 98 - 
 

5.4.4.4 Obdelava podatkov 

Podatke vprašalnikov smo analizirali s pomočjo programa SPSS. Pri tem smo uporabili 

naslednje statistične metode: 

- frekvenčna in procentualna razporeditev, 

- hi – kvadrat (χ²). 

Ugotovitve smo predstavili v tabelah. 

5.4.5 Rezultati in interpretacija 

HIPOTEZA 1: Večina učiteljev razrednega pouka se v vzgojno-izobraţevalnem procesu 

redko posluţuje gledaliških tehnik. 

Tabela 16: Pogostost posluţevanja gledaliških tehnik v vzgojno izobraţevalnem delu 

 Frekvenca Odstotek Kumulativni odstotek 

vsak dan  4 3,2 3,2 

1x do 2x na teden 32 25,8 29,0 

1x na mesec 66 53,3 82,3 

manj kot 1x na mesec 22 17,7 100,0 

Skupaj 124 100  
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Tabela 17: Pri poučevanju se pogosto posluţujem gledaliških tehnik 

 Frekvenca Odstotek Kumulativni odstotek 

1 - s trditvijo se sploh ne 

strinjam 
4 3,2 3,2 

2 - s trditvijo se bolj NE 

strinjam kot SE strinjam 
25 20,2 23,4 

3 - s trditvijo niti SE strinjam, 

niti se NE strinjam 
60 48,4 71,8 

4 - s trditvijo se bolj strinjam, 

kot se ne strinjam 
31 25,0 96,8 

5 - s trditvijo se popolnoma 

strinjam 
4 3,2 100,0 

Skupaj 124 100  

 

Tabeli št.8 in št.9 prikazujeta pogostost posluţevanja gledaliških tehnik v vzgojno-

izobraţevalnem delu. Kar 71,0% vseh učiteljev se le enkrat mesečno ali manj pogosto 

posluţuje poučevanja z gledališkimi tehnikami (tabela št.8). Pri trditvi »Pri poučevanju se 

pogosto posluţujem gledaliških tehnik«, pa se je le 23,4% vprašanih opredelilo, da se s 

trditvijo sploh ne strinjajo ali pa se ne strinjajo (tabela št.9). Po ponovnem pregledu 

vprašalnikov smo ugotovili, da  večino tistih anketiranih, ki se s trditvijo niti se strinjajo, niti 

se ne strinjajo, najdemo v odgovoru pod vprašanjem št.8- da se gledaliških tehnik posluţujejo 

le 1x mesečno. 

Tako smo potrdili hipotezo št. 1, da se večina učiteljev v vzgojno-izobraţevalnem delu redko 

posluţuje gledaliških tehnik. 

Raziskave kaţejo (Rothlein in Brett, 1984; Smilansky, 1990; Ritch, 1983; Stewig, 1984; v 

Furman, 2000), da samo 5% učiteljev uporablja gledališke tehnike v razredu, čeprav kar 90% 

vprašanih meni, da se učenci uspešno učijo s pomočjo gledaliških tehnik. 



Černel, A. (2013). Gledališče kot pomemben dejavnik vzgojno-izobraţevalnega procesa. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana 

- 100 - 
 

V naslednjih preverjenih hipotezah bomo ugotavljali vzroke za niţji odstotek uporabe 

gledaliških tehnik v vzgojno-izobraţevalnem procesu.  

 

HIPOTEZA 2: Večina učiteljev razrednega pouka se redko posluţuje gledaliških tehnik 

z vzgojno-izobraţevalnim namenom. Glavna razloga, ki ju učitelji navajajo za to, da ne 

uporabljajo gledaliških tehnik pogosteje, sta časovna stiska in prevelika količina učnih 

ciljev. 

Tabela 18: Bojim se, da mi bo ob posredovanju učne snovi z gledališkimi tehnikami, zmanjkalo časa za dosego 

vseh učnih ciljev. 

Strah pred časovno stisko Frekvenca Odstotek Kumulativni 

odstotek 

1 - s trditvijo se sploh ne 

strinjam 
11 8,9 8,9 

2 - s trditvijo se bolj NE 

strinjam kot SE strinjam 
28 22,5 31,4 

3 - s trditvijo niti SE strinjam, 

niti se NE strinjam 
39 31,5 62,9 

4 - s trditvijo se bolj strinjam, 

kot se ne strinjam 
41 33,1 96,0 

5 - s trditvijo se popolnoma 

strinjam 
5 4,0 100,0 

Skupaj 124 100  

Strah pred časovno stisko izraţa 37,1% vprašanih, 31,4% anketiranih nima strahu pred 

pomanjkanjem časa, 31,5% pa je neodločenih. Torej ne moremo z gotovostjo trditi, da je 

časovna stiska eden od vzrokov, zakaj se učitelji pogosteje ne posluţujejo gledaliških tehnik v 

procesu poučevanja. 
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Tabela 19: Prepričana sem, da bi se pogosteje odločala, za uporabo gledaliških tehnik (GT) pri pouku, če bi bile 

učne snovi manj obseţne. 

GT bi se pogosteje posluţevali, če bi 

bile učne snovi manj obseţne. 

Frekvenca Odstotek Kumulativni 

odstotek 

1 - s trditvijo se sploh ne strinjam 3 2,4 2,4 

2 - s trditvijo se bolj NE strinjam kot 

SE strinjam 
9 7,3 9,7 

3 - s trditvijo niti SE strinjam, niti se 

NE strinjam 
39 31,4 41,1 

4 - s trditvijo se bolj strinjam, kot se 

ne strinjam 
48 38,7 79,8 

5 - s trditvijo se popolnoma strinjam 25 20,2 100,0 

Skupaj 124 100  

 

Rezultati iz tabele št.11 nam potrjujejo hipotezo o manjši uporabi gledaliških tehnik v procesu 

poučevanja zaradi preobseţnosti učnih snovi. Kar 58, 9% vprašanih se s trditvijo strinja, 9,7% 

vprašanih pa se s strditvijo ne strinja. 

Sedaj predvidevamo, da zaradi preobseţnosti učnih snovi prihaja do časovnih stisk, zato se 

posledično učitelji redko posluţujejo gledaliških tehnik v vzgojno-izobraţevalnem delu. Torej 

31, 5% vprašanih iz tabele št.10 bi lahko prišteli k potrditvi časovne stiske.  Tako lahko 

trdimo, da smo hipotezo 2 (Večina učiteljev razrednega pouka se redko posluţuje gledaliških 

tehnik z vzgojno-izobraţevalnim namenom. Glavna razloga, ki ju učitelji navajajo za to, da ne 

uporabljajo gledaliških tehnik pogosteje sta časovna stiska in preobseţnost učne snovi.) 

potrdili.  

Furman (2000) se v svoji raziskavi tudi sprašuje, zakaj se tako redko v šolah posluţujemo 

gledaliških tehnik, če pa se z njihovo pomočjo učenci uspešno učijo. Eden od razlogov, ki jih 

navaja, je premajhna usposobljenost učiteljev za delo z gledališkimi tehnikami. Umetnost na 

splošno zaseda zelo malo prostora pri izobraţevanju učiteljev na fakultetah. Gledališče kot del 
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umetnosti pa na splošno predstavlja zelo majhen deleţ izobraţevanj, kar bi lahko trdili tudi za 

našo fakulteto. 

Čeprav raziskave (Amabile et al., 1996; Andrews in Smith, 1996; Kelly in McGrath, 1985 v  

Amabile et al. 2002) kaţejo, da smo ljudje pod časovnim pritiskom hitrejši, učinkovitejši, pa 

je naše ustvarjalno mišljenje slabše. 

Tako lahko sklepamo, da se učitelji redkeje posluţujejo gledaliških tehnik ravno zaradi 

izkupička, ki jim ga ponuja delo v časovnih omejitvah.  

 

HIPOTEZA 3: Učitelji prvega triletja pripisujejo večji pomen uporabi gledaliških 

tehnik pri pouku kot učitelji drugega triletja. 

 

Tabela 20: Pogostost posluţevanja gledaliških tehnik glede na triletje, v katerem učitelji poučujejo 

 

Da se posluţujejo gledaliških tehnik v procesu poučevanja, je pomembno 31, 2% učiteljicam 

prvega triletja in 23,4% učiteljicam drugega triletja. 44,2% učiteljic prvega triletja, se ne more 

opredeliti, ali se pogosto posluţujejo gledaliških tehnik ali ne. Enako neodločenih učiteljic v 

drugem triletju pa je kar 55,3%. 

Razlika med učiteljicami prvega in učiteljicami drugega triletja ni statistično pomembna (χ²= 

2,656; g=4; 

 Pogostost posluţevanja gledaliških tehnik Skupaj 

Triada 
1 

nikoli 

2 

redko 

3 

občasno 

4 

pogosto 

5 

vedno 

 

Prvo 

triletje 

Število 
2 17 34 22 2 77 

Odstotek 
2,6% 22,1% 44,2% 28,6% 2,6% 100,0% 

Drugo 

triletje 

Število 
2 8 26 9 2 47 

Odstotek 
4,3% 17,0% 55,3% 19,1% 4,3% 100,0% 

Skupaj 
Število 

4 25 60 31 4 124 

Odstotek 
3,2% 20,2% 48,4% 25,0% 3,2% 100,0% 
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 P= 0,617), kar lahko pripisujemo dejstvu, da je narava dela v prvem in drugem triletju 

podobna. Učitelj razrednik poučuje večino predmetov svoje učence. 

Tabela 21: : Poučevanje z gledališkimi tehnikami kot izziv, glede na triletje v katerem učitelji poučujejo 

 

Legenda: 

1- s trditvijo se sploh ne strinjam,  

2- s trditvijo se bolj NE strinjam kot SE strinjam,  

3- s trditvijo niti SE strinjam, niti se NE strinjam 

4- s trditvijo se bolj strinjam, kot se ne strinjam 

5- s trditvijo se popolnoma strinjam 

41,6%  učiteljic prvega triletja pravi, da jim poučevanje z gledališkimi tehnikami pomeni 

izziv. Takšnih učiteljic iz drugega triletja je nekaj odstotkov manj, t.j. 36,1%. 35,1% učiteljic 

prvega triletja in 40,4% učiteljic drugega triletja je v odgovoru neodločenih.  

Razlika med učiteljicami prvega in učiteljicami drugega triletja ni statistično pomembna (χ²= 

2,451; df=4; P= 0,653). To pomeni, da zgornje hipoteze ne moremo potrditi. 

Če pa pogledamo tabelo 12 in 13, pa lahko vidimo, da se največ učiteljic iz prvega triletja 

posluţuje gledaliških tehnik in največjemu številu učiteljic iz iste skupine uporaba gledaliških 

tehnik pomeni izziv. Tako bi lahko dejali, da se pojavljajo trendi, ki kaţejo razliko med 

 Poučevanje z gledališkimi tehnikami mi pomeni izziv Skupaj 

Triada 
1 2 3 4 5  

Prvo 

triletje 

Število 
2 16 27 26 6 77 

Odstotek 
2,6% 20,8% 35,1% 33,8% 7,8% 100,0% 

Drugo 

triletje 

Število 
0 11 19 12 5 47 

Odstotek 
0,0% 23,4% 40,4% 25,5% 10,6% 100,0% 

Skupaj 
Število 

2 27 46 38 11 124 

Odstotek 
1,6% 21,8% 37,1% 30,6% 8,9% 100,0% 
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učitelji posameznih triletij in pogostostjo uporabe gledaliških sredstev pri pouku v prid 

učiteljicam prvega triletja. 

Tudi raziskave Mojce Kolenc (2010, str. 140) kaţejo na statistično pomembno razliko (χ²= 

46,28; p=0,000)med učitelji, ki poučujejo različne razrede in pogostostjo uporabe 

umetnostnih sredstev pri pouku v prid učiteljicam prvega triletja. 

 

HIPOTEZA 4: Učitelji z daljšo delovno dobo se pogosteje posluţujejo gledaliških tehnik 

pri pouku kot učitelji s krajšo delovno dobo. 

Tabela 22: Pogostost posluţevanja gledaliških tehnik pri pouku glede na delovno dobo 

23,1% učiteljic, ki imajo do 10 let delovne dobe, se pogosto posluţuje gledaliških tehnik v 

procesu poučevanja, takšnih učiteljic med 10 in 20 let delovne dobe je 42,9%, učiteljic z 

najdaljšo delovno dobo, ki se pri poučevanju pogosto posluţujejo gledaliških tehnik pa je 

22,2%. Rezultati kaţejo, da pri poučevanju najpogosteje uporabljajo gledališke tehnike 

učiteljice, ki imajo med 10 in 20 let delovne dobe. 

 
Delovna doba in pogostost uporabe gledaliških tehnik pri 

pouku 

Skupaj 

Delovna doba 
1 

nikoli 

2 

redko 

3 

občasno 

4 

pogosto 

5 

vedno 

 

Do 10 

let 

Število 
1 8 11 6 0 26 

Odstotek 
3,8% 30,8% 42,3% 23,1% 0,0% 100,0% 

Med 10 

in 20 

let 

Število 
2 6 12 12 3 35 

Odstotek 
5,7% 17,1% 34,3% 34,3% 8,6% 100,0% 

Nad 20 

let 

Število 
1 11 37 13 1 63 

Odstotek 
1,6% 17,5% 58,7% 20,6% 1,6% 100,0% 

Skupaj 
Število 

4 25 60 31 4 124 

Odstotek 
3,2% 20,2% 48,4% 25,0% 3,2% 100,0% 
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Razlika med učiteljicami glede na delovno dobo v odnosu do pogostosti uporabe gledaliških 

tehnik pri pouku ni statistično pomembna (χ²= 12,284; df=8; P= 0,139). To pomeni, da 

zgornje hipoteze ne moremo potrditi.  

Za iskanje razlogov, zakaj je skupina učiteljic med 10 in 20 let delovne dobe najbolj dovzetna 

za uporabo gledaliških tehnik pri pouku, smo pogledali še vrednosti pri trditvi »Poučevanje z 

gledališkimi tehnikami mi pomeni izziv za moje delo.« 

Tabela 23: Trditev »Poučevanje z gledališkimi tehnikami mi pomeni izziv« glede na delovno dobo 

 

Legenda:  

1- s trditvijo se sploh ne strinjam,  

2- s trditvijo se bolj NE strinjam kot SE strinjam,  

3- s trditvijo niti SE strinjam, niti se NE strinjam 

4- s trditvijo se bolj strinjam, kot se ne strinjam 

5- s trditvijo se popolnoma strinjam 

 
Delovna doba in gledališke tehnike kot izziv Skupaj 

Delovna doba 
1 2 3 4 5  

Do 10 

let 

Število 
1 7 11 5 2 26 

Odstotek 
3,8% 26,9% 42,3% 19,2% 7,7% 100,0% 

Med 10 

in 20 

let 

Število 
0 7 10 13 5 35 

Odstotek 
0,0% 20,0% 28,6% 37,1% 14,3% 100,0% 

Nad 20 

let 

Število 
1 13 25 20 4 63 

Odstotek 
1,6% 20,6% 39,7% 31,7% 6,3% 100,0% 

Skupaj 
Število 

2 27 46 38 11 124 

Odstotek 
1,6% 21,8% 37,1% 30,6% 8,9% 100,0% 
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Tabela št. 23 nam prikazuje, da je 51,4%  učiteljic, ki imajo med 10 in 20 let delovne dobe in 

se pogosto ukvarjajo z gledališkimi tehnikami. 26,9% učiteljic, ki imajo do 10 let delovne 

dobe in 38% učiteljic, ki imajo nad 20 let delovne dobe jemljejo gledališke tehnike kot izziv v 

vzgojno-izobraţevalnem delu. 

Razlika med učiteljicami glede na delovno dobo in sprejemanje gledališča kot izziv ni 

statistično pomembna (χ²= 6,025; df=8; P= 0,644). To pomeni, da hipotezo, ki pravi, da se 

učitelji z daljšo delovno dobo pogosteje posluţujejo gledaliških tehnik pri pouku kot učitelji s 

krajšo delovno dobo, zavrnemo, saj jim med drugim ukvarjanje z gledališkimi tehnikami ne 

pomeni izziv za njihovo delo. 

HIPOTEZA 5: Učitelji, ki poučujejo na podeţelski šoli se pogosteje posluţujejo 

gledaliških tehnik pri pouku kot učitelji, ki poučujejo na mestni šoli. 

Tabela 25: Pogostost posluţevanja gledaliških tehnik pri pouku glede na delovno dobo 

 

26,3%  učiteljic, ki poučujejo na podeţeljskih šolah pripisuje uporabi gledaliških tehnik pri 

pouku velik pomen, medtem ko se vse ostale  s trditvijo ne strinjajo (5,3%) ali pa se s trditvijo 

bolj ne strinjajo kot strinjajo (19,3%). Kar 49,1% podeţeljskih učiteljic se ne opredeli glede 

strinjanja  s trditvijo. Iz mestnih šol pa prihaja 29,9% učiteljic, ki uporabi gledaliških tehnik 

 
Vrsta šole in uporaba gledaliških tehnik pri pouku Skupaj 

Vrsta šole 
1 

nikoli 

2 

redko 

3 

občasno 

4 

pogosto 

5 

vedno 

Skupaj  

Podeţelska 

šola 

Število 
3 11 28 15 0 57 

Odstotek 
5,3% 19,3% 49,1% 26,3% 0,0% 100,0% 

Mestna 

šola 

Število 
1 14 32 16 4 67 

Odstotek 
1,5% 20,9% 47,8% 23,9% 6,0% 100,0% 

Skupaj  
Število 

4 25 60 31 4 124 

Odstotek 
3,2% 20,2% 48,4% 25,0% 3,2% 100,0% 
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pri pouku pripisujejo velik pomen, 47,8% je takšnih, ki se ne morejo opredeliti, 22,4% 

učiteljic, pa uporabi gledaliških tehnik pri pouku ne priznava večjega pomena.  

Razlika med učiteljicami, glede na vrsto šole na kateri poučujejo, v odnosu do pogostosti 

uporabe gledaliških tehnik pri pouku, ni statistično pomembna (χ²= 4,884; df=4; P= 0,299). 

To pomeni, da hipotezo zavrnemo. 

5.5 Rezultati in razprava anketnih vprašalnikov učencev gledališčnikov o 

odnosu do uporabe gledaliških tehnik v vzgojno-izobraţevalnem procesu 

5.5.1 Predmet in problem raziskave 

V naslednji raziskavi smo proučevali pomen, ki ga učenci gledališčniki pripisujejo 

gledališkim tehnikam v vzgojno-izobraţevalnem procesu. Prikazani so statistično obdelani 

podatki o pripisovanju pomena gledališkim tehnikam pri pouku. Rezultati si sledijo v enakem 

vrstnem redu, kot so postavljene hipoteze.  

Cilj raziskave: 

Ugotoviti in analizirati pomen, ki ga učenci-gledališčniki pripisujejo gledališkim tehnikam v 

vzgojno-izobraţevalnem procesu. 

Raziskovalna vprašanja in hipoteze: 

Ali so učenci - gledališčniki naklonjeni uporabi gledaliških tehnik v vzgojno-izobraţevalnem 

delu? 

H6: Učenci - gledališčniki trdijo, da se s pomočjo gledaliških tehnik lahko naučijo veliko 

novega. 

H7: Učenci - gledališčniki trdijo, da uporaba gledaliških tehnik pri pouku naredi pouk bolj 

zanimiv. 

5.5.2 Metodološki pristop 

5.5.2.1 Merski instrumentarij (pripomočki in postopek) 

Pomen gledaliških tehnik v vzgojno-izobraţevalnem procesu smo preverjali s kvantitativno 

raziskavo, z vprašalnikom (priloga 2), ki je bil oblikovan za potrebe konkretne raziskave, ob 
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strokovnem svetovanju mentorja in somentorja. Vsebinsko so se vprašanja nanašala na 

uporabo in pomen gledaliških tehnik v vzgojno-izobraţevalnem procesu.  

Vsak posameznik je v raziskavi sodeloval prostovoljno in je bil seznanjen z namenom 

raziskave. V tem delu raziskave, kjer sodelujejo otroci, smo predhodno pridobili pisno 

privolitev staršev. O namenu in načinu izvajanja raziskave je bil seznanjen tudi ravnatelj in 

učitelji, katerih učenci so bili vključeni v vzorec. Vsi pridobljeni podatki so namenjeni 

izključno v raziskovalne namene, sodelujočim je zagotovljena popolna anonimnost. 

5.5.2.2 Vzorec merjencev 

Anketni vprašalnik je bil izveden med učenci gledališčniki v okviru OŠ Cerkvenjak-

Vitomarci in KUD Vitomarci. Teh otrok je bilo 51. 

5.5.2.3 Priprava, sestava in opis merskih instrumentov 

Vprašalnik je bil oblikovan za potrebe konkretne raziskave, ob strokovnem svetovanju 

mentorja in somentorja. Vsebinsko so se vprašanja nanašala na uporabo in pomen gledaliških 

tehnik v vzgojno-izobraţevalnem procesu.  

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dvanajstih vprašanj. Vsa vprašanja imajo ponujene 

enake odgovore, t.j. pet stopenjsko ocenjevalno lestvico stališč od 1 do 5, pri čemer vrednosti 

pomenijo naslednje: 1- s trditvijo se sploh ne strinjam, 2- s trditvijo se bolj NE strinjam kot 

SE strinjam, 3- s trditvijo niti SE strinjam, niti se NE strinjam, 4- s trditvijo se bolj strinjam, 

kot se ne strinjam, 5- s trditvijo se popolnoma strinjam. 

5.5.2.4 Postopek zbiranja podatkov 

Vprašalnike smo po predhodnem soglasju ravnatelja, staršev in razrednikov razdelili 

mentorjem gledaliških skupin, ki so na enem izmed srečanj učencem posredovali vprašalnike, 

rešene zbrali in nam jih vrnili. Zaradi zagotavljanja zanesljivosti rezultatov raziskave je bila 

ţelja pridobiti čim večje število odgovorov, kar smo tudi dosegli. Vsi posredovani vprašalniki 

so bili vrnjeni. 
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5.5.2.5 Obdelava podatkov 

Podatke vprašalnikov smo analizirani. Izračunali smo srednje vrednosti, na osnovi katerih 

smo potrjevali hipoteze. Rezultate smo predstavili opisno ter v obliki preglednic in slik. 

Izračunane so frekvence, odstotki. 

5.5.3 Rezultati in interpretacija 

HIPOTEZA 6: Večina učencev - gledališčnikov meni, da se s pomočjo gledaliških tehnik 

lahko naučijo veliko novega. 

Tabela 26: S pomočjo gledaliških tehnik se naučim veliko novega 

 Frekvenca Odstotek Kumulativni odstotek 

1 - s trditvijo se sploh 

ne strinjam 
0 0 0 

2 - s trditvijo se bolj 

NE strinjam kot SE 

strinjam 

0 0 0 

3 - s trditvijo niti SE 

strinjam, niti se NE 

strinjam 

1 4 0 

4 - s trditvijo se bolj 

strinjam, kot se ne 

strinjam 

8 16 4 

5 - s trditvijo se 

popolnoma strinjam  
41 80 20 

skupaj 51 100 100 

Podatki iz zgornje tabele kaţejo, da se 80% anketiranih gledališčnikov s trditvijo popolnoma 

strinja, 16% se bolj strinja kot ne strinja, 4% oz. 1 učenec pa se s trditvijo niti se strinja, niti se 

ne strinja.  
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Učenci se torej zavedajo, da se v gledališču naučijo veliko novega in uporabnega. Izkušnje, ki 

so jih učenci pridobivali pri pouku ali gledaliških dejavnostih, so gotovo prispevale k 

odločitvi za odgovarjanje na zgornje vprašanje. 

Hipotezo »Učenci – gledališčniki menijo, da se s pomočjo gledaliških tehnik lahko naučimo 

veliko novega« lahko potrdimo kar s skupno 94% strinjanjem, kjer se učenci popolnoma 

strinjajo ali pa bolj strinjajo kot ne strinjajo. 

Tabela 27: Znanje pri gledaliških dejavnostih mi bo prineslo nova znanja za pouk in za ţivljenje 

 Frekvenca Odstotek Kumulativni odstotek 

1 - s trditvijo se sploh 

ne strinjam 
0 0 0 

2 - s trditvijo se bolj 

NE strinjam kot SE 

strinjam 

0 0 0 

3 - s trditvijo niti SE 

strinjam, niti se NE 

strinjam 

0 0 0 

4 - s trditvijo se bolj 

strinjam, kot se ne 

strinjam 

9 18 0 

5 - s trditvijo se 

popolnoma strinjam  
42 82 18 

skupaj 51 100 100 

82% gledališčnikov se popolnoma strinja, da znanja pri gledaliških dejavnostih prinašajo nova 

znanja za pouk in za ţivljenje. 18% gledališčnikov pa se večini pridruţuje, torej se s trditvijo 

bolj strinjajo kot ne strinjajo. 

Če učenci trdijo, da jim znanja pri gledaliških dejavnostih prinašajo nova znanja za pouk in za 

ţivljenje, potem s to trditvijo še dodatno potrdimo hipotezo, da učenci - gledališčniki menijo, 

da se s pomočjo gledaliških tehnik lahko naučijo veliko novega. 
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HIPOTEZA 7: Učenci - gledališčniki menijo, da uporaba gledaliških tehnik pri pouku 

naredi pouk bolj zanimiv. 

Tabela 28: Uporaba gledaliških tehnik pri pouku naredi pouk bolj zanimiv 

 Frekvenca Odstotek Kumulativni odstotek 

1 - s trditvijo se sploh 

ne strinjam 
0 0 0 

2 - s trditvijo se bolj 

NE strinjam kot SE 

strinjam 

0 0 0 

3 - s trditvijo niti SE 

strinjam, niti se NE 

strinjam 

0 0 0 

4 - s trditvijo se bolj 

strinjam, kot se ne 

strinjam 

5 10 0 

5 - s trditvijo se 

popolnoma strinjam  
46 90 10 

skupaj 51 100 100 

Učencev, ki jim je pouk z gledališkimi tehnikami bolj zanimiv je 100%, med njimi je 90% 

takšnih, ki se strditvijo popolnoma strinjajo in 10% teh, ki se s trditvijo bolj strinjajo kot ne 

strinjajo. 

Izkušnje kaţejo, da so učenci pri tovrstnih dejavnostih bolj pripravljeni za sodelovanje, 

raziskovanje, ker je nekaj drugačnega, drugačen pristop/način dela. Kar pa je drugačno, pa je 

samo po sebi privlačno in motivirajoče. 

Kadar se učenci zabavajo, niti ne razmišljajo, da se učijo in takšne dejavnosti imajo 

neprecenljivo vrednost v vzgojno-izobraţevalnem delu. 

Učenci so s svojimi odgovori potrdili hipotezo, da uporaba gledaliških tehnik naredi pouk bolj 

zanimiv. 
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6 SKLEPNA RAZMIŠLJANJA 

Ljudje smo druţbena bitja in kot taki teţimo k druţenju, socializaciji, gradnji vedno novih 

interesnih skupin. Majhnemu otroku sta prva in najpomembnejša starša, potem pa se skozi 

razvojna obdobja ta krog širi in veča. Nastalo skupino druţijo skupni interesi, kateri pa se med 

seboj razlikujejo v večjih ali manjših niansah, ki bogatijo skupino.  

Znotraj skupine je predvsem pomembna socialna varnost, v kateri otroci zadovoljujejo svoje 

potrebe po pripadnosti, moči, svobodi in zabavi. 

Potem ko se ustvarijo oz. vzpostavijo ustrezni pogoji in se začnejo otroci počasi igrati, se 

začne razvijati njihova ustvarjalnost. Otroci »so v svoji igri dejavni, vsa jih prevzame in na 

koncu kar sami ne morejo verjeti, kaj vse so naredili« (Zalokar Divjak, 2002, str. 61). 

»Najpogosteje se otroci v vrtcih izraţajo na likovnem področju, nekaj na glasbenem, manj na 

lutkovnem, gledališkem in plesnem področju«( Schmidt , 2010, str. 26). 

To dokazujemo tudi v naši raziskavi za osnovne šole v Štajerski regiji, v kateri ugotavljamo, 

da se učitelji redkeje posluţujejo gledaliških tehnik v vzgojno-izobraţevalnem delu. Kot 

največja razloga za to navajajo preobseţnost učnih snovi in časovno stisko.  

Uporaba gledaliških tehnik pri pouku zahteva čas, da otroke pripravimo na uporabo le teh. V 

naši raziskavi so učenci navdušeni nad uporabo gledaliških tehnik pri pouku, saj je z njimi 

pouk bolj zanimiv, predvsem pa bolj »ţiv« in prepričljiv, kar vodi v vseţivljenjsko učenje, s 

tem pa se naučijo veliko novega in uporabnega.  

S testi znanja v skupinah gledališčnikov, gledalcev in nevpletenih smo v raziskavi ugotovili, 

da z uporabo gledaliških tehnik postaja znanje bolj poglobljeno predvsem pa trajnejše, saj je 

pridobljeno z aktivnimi načini dela, ki so si jih izbrali učenci sami, pri čemer so se zabavali in 

tako nevede tudi učili.  

Učenci so pri delu z gledališkimi tehnikami aktivni. »Z gibom človek izraţa svoje počutje, 

misli, čustva, doţivljanje, odnos do sveta. Vsak posameznik se izraţa na svoj način, ne glede 

na izrazno sredstvo (beseda, barva, zvok, material, gib…), zato vzgoja izraţanja spodbuja 

posameznikovo izvirnost in kreativnost« (Veber, 2009, str.3). 
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V raziskavi Hakkarainen in Vapalahtij (2011) ugotavljata, da se s tovrstnim delom oz. 

aktivnostmi povečujejo spretnosti, ki jih bodo »učenci« potrebovali v prihodnosti npr. na 

svojih delovnih mestih. 

Torej je gledališka dejavnost dobra naloţba za ţivljenje. 

Paul Ginnis (2004, str. 17) v svoji knjigi Učitelj sam svoj mojster pravi, da bodo učitelji 

uspešnejši, če se bodo pri svojem delu drţali nekaterih preprostih smernic: 

 Vsak mora stvari dognati sam. 

 Izkušnje, ki so veččutne, dramatične, nenavadne ali čustveno intenzivne, si zapomnimo 

dlje kot vsakdanje rutinske izkušnje. 

 Vsak se mora počutiti varnega v čustvenem in psihološkem smislu. 

 Učenci so motivirani, dejavni in odprti za učenje, kadar ga lahko do neke mere 

nadzorujejo, soustvarjajo. 

To so v intervjujih potrjevale tudi naše mentorice uspešnih lutkovnih in gledaliških skupin. 

Trdijo, da morajo biti gledališke tehnike del učiteljevih tehnik in metod poučevanja, saj skoraj 

ves čas predstavljajo, prikazujejo, pripovedujejo in so kot take močno motivacijsko sredstvo.  

Vloga mentorjev je pri delu v skupini izjemno pomembna, saj mentor pomeni oporno točko in 

potencial za nadomestitev vloge pomembnega drugega (Mrgole, 2003, str.87). 

Kvalitete mentorjeve osebnosti pridejo do izraza prav v procesu izgradnje in oblikovanja 

neformalne skupine, ki lahko mentorju glede na njegove sposobnosti dodeljujejo različne 

vloge, npr. vlogo svetovalca, zaupnika, terapevta… Naloga mentorja je tako povezovanje 

udeleţencev v skupino in vzpostavljanje individualnega odnosa s posamezniki. Udeleţenci se 

tako lahko vsak trenutek obrnejo nate, kar se ne dogaja redko, pa najsi bo to iskanje potrditve, 

sprejetosti, spodbude, pomoč pri iskanju novih idej, rešitev. 

V našo raziskavo so bili vključeni preteţno učenci iz neformalne organizacije, ki se redno 

tedensko druţijo ob gledaliških dejavnostih. Z gotovostjo lahko trdimo, da so tovrstne izven 

šolske neformalne organizacije odlične dopolnilne dejavnosti k šolskemu delu. Učenci tako 

tudi izven pouka bogatijo svoje jezikovno področje, pridobivajo na samozavesti, kar jim 

gotovo koristi pri njihovem vsakdanjem šolskem delu. Tako tudi neformalna organizacija 

gradi vzgojno-izobraţevalno poslanstvo, ki je ozaveščenost naše kulture (osebne in 
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nacionalne) ter njene dediščine. Z gledališkimi dejavnostmi učenci kvalitetneje in trajneje 

usvajajo učne vsebine, saj pestrost gledaliških tehnik omogoča trajnejše pomnenje in hitrejši 

priklic informacij ter uvid v njihovo uporabnost, t.j. vseţivljenjsko učenje. 

V raziskavi smo ugotovili, da uporaba gledaliških tehnik spodbuja ozaveščanje jezikovnih 

nivojev in učenčevo sposobnost improviziranja pred občinstvom. V improviziranih igrah 

vlog, v skupini učencev jutranjega varstva, se je skozi leto povečala uporaba knjiţnega 

pogovornega jezika. Uporaba narečnega govora  pa je ostajala v didaskalijah iger vlog. V tem 

delu raziskave smo ugotovili, da je nasploh upadlo število besed v dialogih, kar bi lahko 

pripisali dejstvu, da so učenci morda začutili naše opazovanje in pri tem bolj »kontrolirali« 

uporabo jezika. V prihodnjih raziskavah bi morali biti pri sami izvedbi opazovanja oz. 

snemanja bolj previdni z izvedbo opazovanja.     

Kot mnogim drugim aktivnim načinom vzgojno-izobraţevalnega dela tudi uporabi gledaliških 

tehnik pri pouku pripisujemo premalo pomena, saj uporaba le teh po mnenju učiteljev, 

uspešnih mentorjev in učencev prinaša dolgotrajne ter vseţivljenjske rezultate. S svojimi 

vsestranskimi aktivnostmi prepriča vse tri elemente pouka; učenca, učitelja in učno snov. Vsi 

trije elementi se zlijejo v eno in nihče izmed njih ni v ospredju, vendar vseeno zaseda vsak 

izmed njih svoje pomembno mesto. 

Mar ni šola kraj, kjer naj bi učenci skupaj z učitelji čutili svojo pripadnost, imeli svobodno 

izbiro, se pri tem zabavali, usvajali nova znanja na aktiven in ustvarjalen način ter s tem 

pridobivali na moči?!  Gotovo si tega vsi ţelimo. In kje oz. kako se to učenje za ţivljenje 

pričenja? 

S pravljico, ki otroka razveseljuje, mu daje občutek zaščitenosti ustvarja gledališče, z njim pa 

poglablja otrokovo domišljijo, razvija paleto čustvenih stanj, hkrati pa otroku v vsakem 

obdobju njegovega ţivljenja ponuja nova odkritja. 

Zanimivo. Ravno pravljice, legende in miti so tisti, ki so nam odprli vrata gledališkega 

ustvarjanja. Morda nas vodijo ravno v nadaljnje raziskovanje in odkrivanje pomena le teh za 

razvoj otrokovega ustvarjalnega in osebnostnega ţivljenja.  
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8 PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik za učiteljice in učitelje o pomenu gledalških dejavnosti v vzgojno-izobraţevalnem procesu 

 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJICE IN UČITELJE O POMENU GLEDALIŠKIH 

DEJAVNOSTI V VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEM PROCESU 

  

Pred vami je vprašalnik o gledališču in gledaliških dejavnostih pri pouku ali izven njega. 

Pripravila sem ga za potrebe raziskave z naslovom«Gledališče kot pozitiven dejavnik 

vzgojno-izobraţevalnega procesa« v okviru magistrskega študija Poučevanje na razredni 

stopnji na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  

Vljudno prosim za Vašo pomoč z izpolnjevanjem tega vprašalnika. 

Med gledališke tehnike uvrščamo igro vlog, lutke, ustvarjalni gib, gledališko predstavo, 

glasbo v povezavi z gledališkimi izrazili. 

Pri vsakem vprašanju je lestvica števil od 1 do 5. Števila pomenijo naslednje: 

1- s trditvijo se sploh ne strinjam,  

2- s trditvijo se bolj NE strinjam kot SE strinjam,  

3- s trditvijo niti SE strinjam, niti se NE strinjam 

4- s trditvijo se bolj strinjam, kot se ne strinjam 

5- s trditvijo se popolnoma strinjam 

Prosim obkroţite tisto številko, katera velja za vaše strinjanje ali nestrinjanje. 

        Hvala za sodelovanje  

      mentorica gledaliških skupin Andreja Černel 

junij, 2011 

___________________________________________________________________________ 

Spol: 

a) ţenski    b) moški 

Pedagoške izkušnje: 

a) do 10 let   b) od 10 do 20 let   c) nad 20 let 

Izobrazba: 

a) srednja   b) višja  c) visoka 

V šolskem letu 2010/2011 poučujete: 

a) 1., 2., 3. razred (prvo triado) 

b) 4., 5., 6. razred (drugo triado) 

Poučujete na: 

a) mestni šoli    b) podeţelski šoli 
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Udeleţba na strokovnem izpopolnjevanju o gledaliških tehnikah: 

a) v zadnjih desetih letih se nisem udeleţil/a nobenega strokovnega izpopolnjevanja iz 

področja gledališča in gledaliških tehnik 

b) v zadnjih desetih letih sem se izobraţeval/a v okviru izbirnega modula s področja 

gledališke vzgoje 

c) v zadnjih desetih letih sem obiskal/a razne seminarje s področja gledališke vzgoje 

Kako pogosto se posluţujete gledaliških tehnik pri pouku? (obkroţite) 

a)vsak dan  b)1x do 2x na teden c) 1x na mesec č) manj kot 1x na mesec 

1. Pri poučevanju se pogosto posluţujem gledaliških tehnik. 

1   2  3  4  5 

 

2. Poučevanje z gledališkimi tehnikami mi pomeni izziv za moje delo. 

1   2  3  4  5   

 

3. Naklonjen/a sem uporabi gledaliških tehnik pri pouku. (pri različnih predmetih se 

izvajajo igre vlog, uporaba lutke, ustvarjalni gib, gledališka predstava, glasba v 

povezavi z gledališkimi tehnikami) 

1   2  3  4  5   

 

4. Pri pouku  rad/a uporabljam aktivne načine dela, ki jih ponujajo gledališke tehnike. 

1   2  3  4  5 

 

5. Prepričan/a sem, da uporaba gledaliških tehnik pri pouku pozitivno vpliva na 

motiviranost učencev za delo. 

1   2  3  4  5 

 

6. S pomočjo gledaliških tehnik lahko na bolj zanimiv in kreativen način doseţem 

predpisane učne cilje pri različnih predmetih. 

1   2  3  4  5 

 

7. Strah me je, da ne bom dovolj uspešen/a pri uporabi gledaliških tehnik. 

1   2  3  4  5 

8. Rada se srečujem z izzivi, ki jih prinaša gledališče. 

1   2  3  4  5 

9. Bojim se, da mi bo ob posredovanju učne snovi z gledališkimi tehnikami, zmanjkalo 

časa za dosego vseh učnih ciljev. 

1   2  3  4  5 
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10. Zadovoljna in vesela sem, kadar so učenci uspešni in zadovoljni pri pouku 

izvedenem z gledališkimi tehnikami. 

1   2  3  4  5 

11. Ponosna sem, da lahko z gledališkimi tehnikami, kar je otrokom bolj zanimivo, 

dosegam učne cilje. 

1  2  3  4  5 

12. Prepričan/a sem, da bodo nova znanja pridobljena v gledaliških dejavnostih 

doprinesla k predmetnim učnim ciljem in vseţivljenjskemu učenju. 

1  2  3  4  5 

13. Prepričana sem, da bi se pogosteje odločala, za uporabo gledaliških tehnik (GT) pri 

pouku, če bi bile učne snovi manj obseţne. 

1  2  3  4  5 

Hvala za sodelovanje! 

  

Priloga 2: Vprašalnik za učence gledališčnike 

 

VPRAŠALNIK O POMENU GLEDALIŠKIH DEJAVNOSTI V ŠOLI IN IZVEN NJE 

 

Pred vami je vprašalnik o gledališču in gledaliških dejavnostih pri pouku ali izven njega. 

Pripravila sem ga za potrebe raziskave z naslovom«Gledališče kot pozitiven dejavnik 

vzgojno- izobraţevalnega procesa«. 

Pri vsakem vprašanju je lestvica števil od 1 do 5. Števila pomenijo naslednje: 

1- s trditvijo se sploh ne strinjam,  

2- s trditvijo se bolj NE strinjam kot SE strinjam,  

3- s trditvijo niti SE strinjam, niti se NE strinjam 

4- s trditvijo se bolj strinjam, kot se ne strinjam 

5- s trditvijo se popolnoma strinjam 

Prosim obkroţite tisto številko, katera velja za vaše strinjanje ali nestrinjanje. 

        Hvala za sodelovanje  

      mentorica gledaliških skupin Andreja Černel 

maj, 2011 

___________________________________________________________________________ 

1. Zelo rad/a obiskujem gledališke dejavnosti. 

1  2  3  4  5   

2. Rad/a se srečujem z novimi izzivi, ki jih prinaša gledališče. 
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1  2  3  4  5 

3. Naklonjen/a sem uporabi gledaliških tehnik pri pouku. (pri različnih predmetih se 

izvajajo igre vlog, uporaba lutke, ustvarjalni gib, gledališka predstava, glasba) 

1  2  3  4  5 

 

4. Pri pouku imam rad/a aktivne načine dela, ki jih ponujajo gledališke tehnike. 

1  2  3  4  5 

 

5. Prepričan/a sem, da uporaba gledaliških tehnik pri pouku naredi pouk bolj zanimiv. 

1  2  3  4  5 

 

6. Trdim, da se s pomočjo gledaliških tehnik lahko naučim veliko novega. 

1  2  3  4  5 

 

7. Strah me je, da ne bom dovolj dober v gledaliških dejavnostih. 

1  2  3  4  5 

8. Učenje z gledališkimi tehnikami mi pomeni izziv. 

1  2  3  4  5 

9. Bojim se, da bo moje delo v gledališču slabše od dela mojih sošolcev, prijateljev. 

1  2  3  4  5 

10. Vesel/a sem, kadar sem pohvaljen/a za izvajanje gledaliških dejavnosti. 

1  2  3  4  5 

11. Ponosen/ponosna sem, da sem del gledaliških dejavnosti. 

1  2  3  4  5 

12. Prepričan/a sem, da mi bo znanje pri gledaliških dejavnostih prineslo nova znanja 

za pouk in za ţivljenje. 

1  2  3  4  5 

Hvala za sodelovanje!  
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Priloga 3:Vprašalnik za mentorice uspešnih gledaliških skupin 

Pozdravljeni! 

Pred vami  je intervju pol odprtega tipa. Ob vprašanjih zapišite čim več iz svojih 

bogatih izkušenj delovanja v gledaliških dejavnostih. 

Na ta način boste tudi vi pripomogli h kakovostnejšemu strokovnemu pogledu na 

pomen gledaliških dejavnosti v vzgojno-izobraţevalnem delu. 

Za vsako vašo misel in strokovni pogled se vam najlepše zahvaljujem z namenom 

pomagati učiteljem do odkrivanja zabavnejših, manj stresnih in kvalitetnejših poti 

poučevanja. 

 

Hvala za vašo pripravljenost za sodelovanje. 

     mentorica gledaliških skupin  

Andreja ČERNEL 

 februar, 2012  

____________________________________________________________________ 

 

1. Koliko časa se ţe ukvarjate z gledališkimi dejavnostmi? 

 

2. Izobrazba. (obkroţite) 

 

a) srednja  b) višja  c) visoka 

 

3. udeleţba na strokovnem izpopolnjevanju: 

a) v okviru študija 

b) ne obiskujem izobraţevanj s področja gledališke vzgoje 

c) redno se udeleţujem seminarjev s področja gledališke vzgoje 

 

4. Na kaj pomislite ob besedni zvezi »gledališke tehnike«? 

 

5. V čem vidite prednosti in pomanjkljivosti uporabe gledaliških tehnik v procesu 

poučevanja? 

 

 

6. Katerih gledaliških tehnik se najpogosteje posluţujete pri interesni dejavnosti in 

katerih pri pouku in zakaj? 

PRI GLEDALIŠKI DEJAVNOSTI 

 

PRI POUKU 
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7. Če poučujete, 

pri katerih predmetih vse uporabljate gledališke tehnike kot metodo poučevanja? 

Prosim, zapišite kak primer. 

 

8. Ali poučevanje z gledališkimi tehnikami po vašem mnenju omogoča upoštevanje 

individualnih razlik učencev? 

 

9. Ali uporaba gledaliških tehnik pri pouku omogoča preverjanje znanja? 

Prosim, zapišite primer. 

 

10. Uporaba gledaliških tehnik pri pouku otroke  motivira za usvajanje novih znanj.  

Zakaj se uporabe le teh ne posluţujete pogosteje? 

 

11. Kaj vam pomeni gledališko ustvarjanje?  Kako ga doţivljate v delu z učenci? Zakaj se 

z njim ukvarjate? 

 

12. Vsi ljudje imamo potrebe, da jih zadovoljujemo in se ob tem počutimo dobro. Kaj 

menite, zakaj se otroci radi udeleţujejo gledaliških dejavnosti (kaj s tem pridobijo, kaj 

jih privlači in ohranja v skupini…? 

 

 

13. V čem vidite povezavo izvenšolske gledališke dejavnosti s šolskim vzgojno-

izobraţevalnim delom? 

Hvala za vašo pripravljenost za sodelovanje v raziskovalne namene. 

 

Priloga 4: Preizkus znanja za gledališčnike, gledalce in nevpletene 

PREIZKUS ZNANJA  

POKAŢI, KAJ ZNAŠ- EKOLOGIJA 

 IME IN PRIIMEK: ___________________, RAZRED: _______ 

1. Zapiši na črto. Kaj misliš, koliko časa se razgrajuje (dnevi, tedni, meseci leta): 

 bananin olupek: ___________ 

 embalaţa mleka: __________ 

 plastenka: ____________ 

 ţvečilni gumi: __________ 

 aluminijasta pločevinka: ___________ 

 avtomobilska pnevmatika (guma): __________ 
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Po zgoraj navedenih podatkih misliš, da vsi ti odpadki sodijo v naravno okolje? 

_________________________________________________ 

2. Kaj je divje odlagališče?  

_____________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

3. Kakšna je povezava med umrljivostjo morskih ţelv in plastičnimi vrečkami? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Kaj je recikliranje? Zapiši primer recikliranja. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Kaj je kompost in zakaj ga lahko uporabimo? 

_____________________________________________________________________

_________________________________________ 

6. Katero od snovi (kovina, plastika, steklo, papir) je najlaţje predelati in spet uporabiti?  

_____________________________________________________________________ 

7. Katero snov lahko vedno znova uporabimo in recikliramo? 

_____________________________________________________________________ 

8. Kdaj je Dan Zemlje? Čemu je namenjen ta dan? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. Vsakdo ima rojstni dan. Tudi ti. Kdaj praznuje naša drţava Slovenija? Kako se 

imenuje ta praznik? 

_____________________________________________________________________ 

10. Nariši in pobarvaj slovensko zastavo. 

 

11. Ali se vse snovi razgradijo? 

_____________________________________________________________________ 

12. Morda veš, kako drevesa pomagajo varčevati z energijo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

13. Kaj misliš, koliko dreves bi morali posekati za količino papirja, ki jo ti porabiš v enem 

letu? Kaj storimo, da nam ni potrebno posekati toliko dreves? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

14. Poveţi, da bo prav.  

ČASOPIS                      RUMEN ZABOJNIK 

PLASTENKA     ZELEN ZABOJNIK 

STEKLENICA    RDEČ ZABOJNIK 

PLOČEVINKA    MODER ZABOJNIK 

15. Kaj misliš, koliko litrov vode steče v prazno, če je pri umivanju zob ne zapremo? 

_____________________________________________________________________ 
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16. Si Eko junak.  

Greš v trgovino. Česa ne smeš pozabiti? 

_______________________________________________________ 

Kaj bi storil s starimi, vendar še uporabnimi oblačili? 

_______________________________________________________ 

Kaj bi lahko naredil z očali, s katerimi ne vidiš več dobro? 

_______________________________________________________ 

Doma vsak dan večkrat piješ vodo iz plastičnega lončka za enkratno uporabo. Bi lahko 

kaj spremenil? 

_______________________________________________________ 

Ste trije ţejni bratje/sestre. Vračate se domov iz šole. Na poti domov se ustavite v 

trgovini. Kaj boš kupil? Podčrtaj. 

1,5 litrsko plastenko vode   ali   tri plastenke po 0,5 litra vode 

 

17. Kaj pomeni ta znak? 
 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 

Priloga 5: Primeri delavnic z vzgojno-izobraţevalnimi cilji 

Delavnice, v katerih so otroci skozi gledališke dejavnosti pridobivali tudi nova znanja. 

SKUPINA A 

ŠOLSKO LETO 2008/2009 

Primer številka 1 

Igrica: Otok sreče 

Cilji: 

Slovenski jezik 

Učenci: 

 sodelujejo v igri vlog, 

 določajo okoliščine pogovarjanja pobudnega sogovorca, njegov namen ter povzemajo 

temo in bistvene podatke, 
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 vrednotijo vljudnost sogovorcev in rabo nebesednih spremljevalcev govorjenja, 

utemeljujejo svoje mnenje, 

 izraţajo svoja občutja med igranjem vloge, 

 govorno nastopajo in vrednotijo zanimivost, ţivost in razumljivost besedila, predlagajo 

popravke/izboljšave in utemeljujejo svoje mnenje, 

 prepoznavajo pomen in vlogo nebesednih sporočil, tvorijo nebesedna sporočila, 

 razumejo nebesedne zvočne in vidne spremljevalce govorjenja ter jih vrednotijo, 

 ob besedilu spoznavajo in opazujejo razlike med svetom, v katerem ţivijo, in 

domišljijskim svetom v knjiţevnem besedilu, 

 prepoznajo za pravljico značilne knjiţevne osebe, čudeţe in pravljično dogajanje, 

nedoločenost kraja in časa dogajanja, 

 prepoznavajo značilnosti glavne knjiţevne osebe in drugih pomembnih oseb, zaznavajo 

in doţivljajo dogajalni prostor in druge prvine gledališkega dogodka, 

 razvijajo zmoţnost predstavljanja, vţivljanja v osebo, »poistovetenja« z njo ter 

prevzemanje vloge osebe, 

 obnavljajo dogajanje; sporočilo povezujejo z lastnimi izkušnjami, 

 govorijo o tem, kaj jih je v predstavi pritegnilo ali odvrnilo in zakaj, 

 sodelujejo v igri vlog. 

 

Glasba 

Učenci: 

 v skupini in samostojno sproščeno in doţiveto pojejo otroške, ljudske in umetne pesmi, 

 pojejo pesmi iz preteklosti in sedanjosti in širijo pevski repertoar, 

 doţiveto pojejo, upoštevajo glasno, tiho in počasnejše, hitrejše izvajanje, 

 ob petju doţivljajo, spoznavajo in poglabljajo prvine estetskega oblikovanja pesmi, 

 širijo glasovni obseg, izboljšujejo tehniko petja in intonacijo, 

 ob petju, ritmični izreki ali poslušanju glasbe se gibajo, 

 z gibanjem izraţajo zvočna doţivetja, 

 poslušajo in razmišljajo o zvokih v naravi, drugih zvočnih pojavih in glasbenih primerih, 

 ob poslušanju prepoznavajo, razlikujejo in urejajo zvočne barve glasov, smer, hitrost in 

jakost gibanja melodije, 

 navajajo se na uporabo sodobne tehnologije. 
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Spoznavanje okolja 

Učenci: 

 vedo, da je ţivljenje ţivih bitij odvisno od drugih bitij in neţive narave, 

 spoznajo, kaj potrebujejo sami in kaj druga ţiva bitja za ţivljenje, 

 poznajo različne čustvene izraze pri sebi in drugih (veselje, navdušenje, strah, jeza, 

ţalost, 

 znajo prositi za pomoč v nevarnih situacijah, 

 prepoznavajo oblike druţinskih skupnosti in razvijajo strpen odnos do njih, 

 uporabljajo poimenovanja za druţinske člane in razumejo medsebojne sorodstvene 

povezave med njimi, 

 spoznavajo, da ljudje, ki ţivijo ali delajo skupaj, vstopajo v določene medsebojne odnose 

(ljubezen, spoštovanje, skrb, prijateljstvo, sodelovanje ipd.). 

Otroci se med seboj poznajo le navidezno s šolskih hodnikov, sošolci se poznajo bolje. 

Na povabilo v gledališko dejavnost so se radi odzvali, saj tudi s starši ali starimi starši redno 

obiskujejo gledališke predstave odrasle in mladinske gledališke skupine KUD Vitomarci. 

 

V zavedanju, da se otroci odločijo za prostočasno aktivnost iz svojega lastnega interesa in 

ţelje, smo skušali ustvarjati tudi vse pogoje, da bi jim bilo čim bolj prijetno, zabavno. Po 

nekaj srečanjih smo ugotovili, da otroci ne potrebujejo nič drugega kot le drug drugega, 

prostor in čas za igro. 

 

1., 2., 3. srečanje 

Pripravljene smo imeli različne socialne igre za medsebojno spoznavanje in gradnjo 

skupinskih odnosov.  Otroci so se usedli po medsebojnem poznanstvu. 

Pripravljeno smo imeli lutko iz odpadnega materiala, ki jo je bilo potrebno premikati (noge, 

kolena. trup, glava).  Poskusili so z upravljanjem lutke, vendar so kmalu ugotovili, da enemu 

samemu to ne bo uspelo. 

Začeli smo oblikovati skupine. Po vseh poskusih oblikovanja mešanih skupinic, trojk, so se 

vedno znova znašli skupaj tisti, ki se dobro poznajo. 

Pa vendarle je dobila skupina, katere člani se med seboj ne poznajo dobro, v upravljanje  

»lutko« - skulpturo iz odpadnega materiala. Upravljanje le te jim nikakor ni šlo. Poskušali 
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smo z novimi trojkami, ki se med seboj niso poznale. Poskusi so neuspeli. Zabave in smeha 

pa je bilo veliko. 

Izvedli smo upravljanje »lutke« v skupini, katere člani se dobro poznajo in »lutko« so spravili 

v gibanje. 

 

Otrokom je bilo pri opazovanju skupin zelo zabavno, saj so se nasmejali in čudili, kako da jim 

ne uspe. Kmalu so enako izkušnjo doţiveli v svoji skupini. 

 

Skupaj ugotavljamo, kako pomembna je komunikacija, da se dogovorimo, kako bodo stvari 

delovale. Za vse to pa je potrebno zaupanje, to pa se lahko zgodi, ko se med seboj dobro 

spoznamo. 

 

Pogovarjali smo se o tem, kako so se počutili, ko so bili v skupini s prijatelji in kako, ko so 

bili v skupini z nekom, ki ga dobro ne poznajo. 

 

Sistem oblikovanja skupin- vlečenje barvnih bonbonov. Opisovanje občutkov pri oblikovanju 

skupin. 

 

Ana- Ko sem vlekla bonbon zavit v rdeč listek in sem videla, da sem v rdeči skupini, sem bila 

jezna, ker sem izvlekla ravno rdečega. Moje prijateljice so imele drugo barvo. 

Lucija- Bila sem ţalostna, ker nisem mogla biti s sošolci. 

Jan-  Jezen sem bil, ker nisva bila z Benjaminom skupaj. 

Benjamin- Brez veze je bilo, ker sem moral biti z malimi. 

Matic- Raje bi bil z Davidom in Anţetom. 

Viktorija- Ţalostna sem bila, ker sem mislila, da se ne bom smela igrati z Ano in Lucijo. 

Breda- Raje bi bila z Nušo Č., vendar je bilo z Nušo G. tudi v redu. 

Nuša G.- Tu nisem nikogar poznala, tako da mi je bilo vseeno, s kom se bom igrala. 

 

Sledil je pogovor o čustvih: 

 ţalost, 

Kaj mislite, katera glasba bi bila primerna za ples žalosti, potrtosti, veselja, sreče?(Ob 

glasbi, ki ponazarja žalost, so zaplesali in zaigrali to čustvo. Zaplesali in s telesom so 

izražali tudi veselje. Glasbo smo skupaj izbirali.) 



Černel, A. (2013). Gledališče kot pomemben dejavnik vzgojno-izobraţevalnega procesa. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana 

- 134 - 
 

 sreča. 

Igrica: Komu podarim kamen sreče 

Kamen sreče podarim…, ker… 

 

Otroci so morali podariti kamen sreče le enkrat eni osebi in povedati razlog, zakaj ga 

podarjajo ravno tej osebi. Kamen sreče je potoval najprej v krogu prijateljev, sošolcev, ki se 

med seboj poznajo, nato šele k tretji osebi. 

Pogovor je stekel o počutju, kako se počutimo sedaj, kako smo se počutili v različnih 

skupinah, kje smo se počutili bolj varno. 

 

Kdaj ste srečni in zakaj?  (otroci so navedli veliko primerov, kdaj vse so srečni) 

Srečen/na sem, kadar se igram, kadar sem s prijatelji, kadar se zabavam, kadar lahko dolgo 

spim, kadar mi zvečer ni treba iti zgodaj v posteljo, kadar smo skupaj. 

Dogovorili smo se, da do naslednjega srečanja prinesejo risbico, na katero narišejo nekaj o 

svoji sreči. 

 

4., 5., 6. srečanje 

Vse socialne igre so dobro pripomogle k medsebojnemu spoznavanju članov skupine. 

Z otroki smo naredili razstavo »srečnih« risbic. 

Ob prihodu v skupino, so se otroci  vedno igrali: lovili, skakali, igrali ristanc, v primeru deţja 

pa so skakali po oblikah narisanih na dvoranskih tleh. Pomembno jim je bilo, da se zabavajo 

in druţijo. 

Vseeno jim je bilo, kje kdo sedi, s kom je v igranem paru, le redko je še kdo zastokal, da je 

»tam« njegov stol. 

Vedno znova smo se pogovarjali o tem, kdaj smo srečni, kdaj so ţivali srečne/nesrečne, kdaj 

so stvari srečne/ nesrečne in nenazadnje, kako pomembno je, da imamo drug drugega.. 

 

(Ob glasbi, ki ponazarja žalost, so zaplesali in zaigrali tudi to čustvo.)Otroci so sproščeno 

izražali čustva ob glasbi s plesom. 

 

Kako ste se počutili, ko ste želeli komu pomagati, ga potolažiti? 

Matic: Prijatelj je padel pri nogometu in se močno udaril. Kar vstal sem in šel do njega in ga 

poboţal. 
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Ana: Sošolka je polila vodo po knjigah in zvezkih. Skočila sem pokonci. Srce mi je kar 

razbijalo. Pa nisem vedela, kaj naj rečem, kako naj ji pomagam. Čisto sem bila zmedena. 

Viktorija: Ja, takrat, ko se je to zgodilo, tudi jaz nisem vedela, kaj naj storim. Prestrašila sem 

se. 

Nuša: Ko je moja prijateljica Breda padla, je tudi mene zelo zabolelo. Kar čutila sem, kako jo 

boli. Ţelela sem ji pomagati, pa nisem vedela kako. Tolaţila sem jo. 

(Iskali smo primerno glasbo za občutek  želje, hrepenenja) 

 

Kako pa ste se počutili, ko se je zgodilo kaj strašnega ali pa ste se zlagali/ govorili neresnico? 

Benjamin: Ko sem ţogo vrgel v mamino sliko, ki je padla po tleh in se razbila, sem bil najprej 

prestrašen, nato pa mi je šlo na jok, ker sem vedel, da mami ta slika veliko pomeni. 

Joj, ko pa sem se ji zlagal, da nisem bil jaz, bi se najraje kar razjokal. Tako me je tiščalo v 

grlu. Ni mi bilo prav, da laţem. 

 

David P.: Meni je bilo strašno, ko mi je mami povedala, da bom moral v bolnico. Takrat me je 

v trenutku postalo strah in sem jokal. Potem pa me je mami potolaţila in povedala, da ne bo 

nič hudega in da bosta z atijem z mano. Takrat mi je bilo laţje. 

 

Lucija: Najbolj grozno mi je bilo, ko sem dobila domov podpis, ker trikrat nisem naredila 

domače naloge pri matematiki. Strah me je bilo, kaj bosta rekla starša. Priznala sem jima, da 

se mi res ni dalo narediti naloge in obljubila, da jih bom delala. 

 

Sedaj smo ob različni glasbi igrali različna razpoloţenja/čustva: strah, ţalost, jezo, veselje 

srečo… 

 

7., 8., 9. srečanje 

Predstavila sem jim zgodbo gledališke igre »Otok sreče«, ki sem jo napisala sama ob 

poznavanju otrok in njihovih osebnosti. 

Na vprašanje, kaj bi lahko povedali o igri, so uporabljali besedišče »čustvovanja«, ki smo ga 

spoznavali, izraţali v igri in ubesedili v preteklih srečanjih. 
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Na vprašanje, kaj mislite, kako bi izgledala  ţalostna ptica, ki je izgubila svojo sestrico, so 

brez zadrţka izrazili z mimiko, nekateri so ţe vstali in pokazali let ţalostne ptice. Nato so 

sami poiskali glasbo in poleg čustvo zaplesali, ga izrazili z gibom. 

 

Tako smo se pogovorili in zaigrali vse pravljične junake. 

 

Na 9. srečanju smo se pogovarjali, kako bo ptica zapisala prošnjo, v kateri prosi kapitana, naj 

ji pokaţe pot do otoka Sreče. 

Oblikovali smo tudi opravičilo sestrici ptici, s katero se je glavna junakinja sprla. 

Primer prošnje, opravičila. 

Kaj mora prošnja, opravičilo vsebovati:opravičilo, oprostite; prošnja, prosim; zahvala, hvala; 

kraj, datum, nagovor, naslovnik, vsebina, pozdrav, podpis. 

 

10. do 25. srečanje 

Vloge sem razdelila glede na moje poznavanje otrok, t.j. s katero vlogo se je otrok najbolj 

poistovetil. 

Vsi otroci so bili z vlogami zadovoljni.  Ves čas vaj in prebiranja besedila sem jim govorila in 

dajala enak pomen vsem junakom. Enako smo se posvetili liku ptice, ki išče svojo sestrico, 

pilotu, kot skupini rib, oblakom, mornarjema, soncu, jati ptic. 

 

Otroci so si med seboj pomagali, se podpirali, izdelovali kostume, barvali sceno, pripomočke. 

Skozi igro smo spoznavali čustvovanje, iskali rešitve za morebitne teţave. Igrali smo se igre 

prijateljstva. Otroci so radi prihajali na vaje in ob tem neznansko uţivali. 

 

Igranje prizorov 

V teh desetih srečanjih smo igro uspešno postavili na oder. V času nastajanja predstave smo 

skoraj na vseh vajah prepevali ob kitari pesmi o sreči ter tiste, ki smo jih umestili v predstavo. 

S predstavo smo tudi gostovali ter se udeleţili območnega in medobmočnega srečanja 

otroških gledaliških skupin. 

Kar je pa najpomembneje pa je, da smo postali prava skupina, ki se vedno znova veseli 

ponovnega srečanja. Tudi ocenjevalci na srečanjih so najprej izpostavili povezanost skupine, 

ki se je kazala tudi v sami gledališki predstavi. 

Primer številka 2 
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SKUPINA C: 

Igrica: Mojca Pokrajculja  (delo v okviru šole pri kroţku) 

Ta srečanja so bila kratka, saj so trajala le eno šolsko uro, včasih zaradi kratkega odmora in 

potrebe po stranišču le 30 do 40 minut. 

Cilji: 

Učenci: 

 spoznavajo ţivljenjski prostor gozd, stanovanje, 

 spoznavajo ţivljenje gozdnih ţivali, 

 imitirajo gozdne ţivali s tipičnim ritmičnim  gibanjem, značilnim za določeno ţival, 

 spoznajo spreminjanje  gibanja, 

 v glasbi spoznavajo gozdne ţivali, 

 primerjajo ţivali in okolja, v katerih ţive, 

 prepoznavajo najpogostejše ţivali in rastline v bliţjem okolju, 

 sledijo spreminjanju narave v različnih letnih časih, 

 spoznajo, da so spremembe v okolju včasih za ţivali in rastline ugodne, včasih pa 

neugodne, 

 ugotavljajo, da ţivali potrebujejo za ţivljenje vodo in hrano, 

 opazujejo, opisujejo in poimenujejo lastno gibanje,  gibanje ţivali in igrač, 

 spoznavajo vremenske pojave, 

 opisujejo vremenske pojave, 

 igrajo dialoge nakupovanja: prodajalec-kupec. 

 

1. do 5. srečanje 

Z otroki smo spoznavali različne ţivljenjske prostore ter bitja, ki v njih ţivijo. Naredili smo 

plakat gozdnih ţivali. 

Z malimi inštrumenti smo iskali primerne zvoke za oglašanje ţivali ali njihovo gibanje. 

Igrali smo se igro »Vremenska hišica«, pri kateri nekdo napoveduje vreme, skupina otrok igra 

vremenska stanja ali pojave na male inštrumente, tretja skupina pa z gibi izraţa razpoloţenje 

oz. občutenje stanja vremena, letnega časa. 

Ugotavljali smo, kaj vse ţiva bitja potrebujejo za ţivljenje. 

Ali si tudi ljudje kar v naravi poiščemo hrano oz. kar potrebujemo? 

Igrali smo se igro trgovina. Spoznamo dialog, ki se odvija pri nakupovanju. Nekoga, ki ga ne 

poznamo, vikamo. 
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6. do 10. srečanje 

Otrokom sem predstavila zgodbo »Mojca Pokrajculja«, ki sem jo tudi sama priredila za 

število otrok. Otroci so igrali različne pravljične like, občutenja mraza, lakote, nesramnosti… 

 

10. do 15. srečanje 

Z otroki smo izdelali male inštrumente za igranje vremenskih pojavov, izdelali smo kostume 

ter pobarvali sceno- lonček. Ob tem smo se zabavali, vendar pa smo bili močno omejeni s 

časom. 

 

16. do 33. srečanje - vaje za gledališko igro. 

 

Primer številka 3 

SKUPINA A (KUD Vitomarci) 

Šolsko leto 2009/2010 

Igrica: Medo je bolan  (izvenšolska dejavnost; srečanje traja od 100 do 120 minut) 

Otroci so na vsakem srečanju 30-45 minut izvajali razne gibalne igre, zamrznjene kipe, slike, 

pantomime… 

Cilji: 

 spoznavajo simptome in znake bolezni, 

 spoznavajo zdravilne rastline, 

 pripravljajo zdravilne napitke, poparke (čaje), sirup, 

 spoznavajo,  da bolnišnica in zdravnik nista nič strašnega, 

 igrajo se zdravnike, 

 igrajo igre vlog: veterinar in ţivali, zdravnik in ljudje, 

 se seznanijo s preprečevanjem bolezni, pogostimi boleznimi, zdravljenjem, nego in 

okrevanjem, 

 se seznanijo z ukrepanjem, kaj storijo, če se znajdejo na kraju, kjer se je zgodila nesreča, 

 spoznavajo in ustvarjajo rime, 

 ustvarjajo svoje pesmi, 

 zaigrajo gledališko igrico Medo je bolan. 
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1. do 8. srečanje 

Pogovarjali smo se, kako skrbimo za svoje zdravje (počitek, zdrava prehrana, umivanje, 

rekreacija). 

Spoznavali smo razne bolezni, predvsem tiste, ki jih otroci poznajo. Ali lahko vsakdo zboli? 

Bolezni ne more nihče uiti. 

Spoznavali smo znake in simptome raznih bolezni, ugotavljali kako prepoznamo bolezen. 

Izdelali smo plakat na temo bolezen. 

Kako se počutimo, kadar zbolimo? 

Spoznavali smo, na kakšne vse načine lahko poteka bolezen (zdravljenje doma, obisk, 

zdravnika, zdravljenje v bolnišnici, pri teţjih boleznih pa lahko tudi umrem). 

Spoznavali smo vlogo zdravnikov in medicinskih sester. 

Kaj storimo v primeru nezgode? 

Pokličemo 112: povemo, kdo kliče, od kod kliče, kaj se je zgodilo, koliko je udeleţenih v 

nezgodi, opis stanja ponesrečenca ali bolnika. 

Igrali smo prizore telefonskega pogovora klica na pomoč. 

 

Igrali smo se igro »bolnišnica« (ponesrečenec in medicinska sestra ali zdravstveni tehnik). 

Otrokom smo pokazali, kako se ravna ob poškodbi s ponesrečencem, kako se povija s povoji. 

S povoji se igrajo in povijajo na vsakem srečanju. 

Kaj pa storimo s ponesrečencem, ki je padel iz višine (s strehe, z drevesa…)? Nikoli ga ne 

premikamo, da mu ne poškodujemo hrbtenice. 

 

Spoznavali smo tudi zdravilne rastline in njihove zdravilne učinke. Izdelali smo knjiţico 

»Zdravilne rastline pri nas«. 

Spomladi smo skuhali regratov sirup, regratov med, sušimo cvetove trobentic, regrata, bezga 

za čaj. Kuhali smo si čaje. 

 

9. do 16. srečanje 

Pogovor na srečanjih… 

Kdo pa je zdravnik za ţivali? Veterinar. 

Kako se počutimo takrat, ko zbolimo?  Pokaţimo. 

Se takrat lahko smejemo in smo dobre volje? 

So tiger, lev in medved takrat še vedno strašni, kadar močno zbolijo. 
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Takrat smo krotki in nebogljeni, ob sebi potrebujemo nekoga, ki skrbi za nas. 

 

Kadar ste bolni, utrujeni in ne morete zaspati, kdo vam tedaj stoji ob strani? Mama ali ata. 

Kako pa vas uspavata? Z uspavanko. 

Pozna kdo kakšno uspavanko, ki sta vam jo pela starša? 

Peli smo znane uspavanke. 

Naučili smo se uspavanko z naslovom Medvedek ni zaspan, medvedek je bolan. 

Katera glasbila bi izbrali za uspavanko? Neţna kot npr. triangel. 

 

Z otroki smo spoznavali rime. Iskali smo rime na besede, besedne zveze. Sestavljali smo 

verze, pesmice, ki smo si jih hitro zapomnili. 

Zbrali in sestavili smo svojo zbirko pesmi in ugank o ţivalih in naravi. 

Pesmi smo skupaj z recitatorskim kroţkom društva predstavili na večeru poezije. 

 

Ob glasbi smo igrali vloge različnih ţivali in vremenskih stanj ter pojavov. 

 

17. do 25. srečanje 

Otrokom smo predstavili zgodbo, ki pa je zapisana v verzih in vsebuje veliko pesmi, ki jih 

bomo peli in spremljali z glasbili. 

Vloge smo razdelili, glede na odigrana gibanja in predstavitve ţivalskih likov. 

Besedilo je bilo zapisano v verzih, rimah. Spraševali smo se, kako uspešno se ga bodo otroci 

naučili. 

Besedilo, ki je bilo zapisano v rimah, so si otroci hitreje zapomnili kot besedilo, ki ni bilo 

zapisano v rimah. 

Če so imeli kje teţave z izgovorjavo kakšnih besed, smo skupaj poiskali zamenjavo. 

V tem času smo si izdelali kostume  in oblikovali sceno. Skaširali smo jesensko drevo iz 

odpadnih tulcev ter naredili jesensko medvedovo odejo (na kos blaga smo lepili liste dreves). 

 

Vadili smo prizore, predstavili igro oţjemu in širšemu občinstvu ter se udeleţili srečanja 

gledaliških skupin. 
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Primer številka 4 

SKUPINA B 

Šolsko leto 2010/20119 

Igrica: Sneguljčica in palčki- nema igrica z glasbeno podkrepljenim  dogajanjem 

10 srečanj 

 

Cilji: 

 spoznavajo elemente nebesedne komunikacije, 

 prepoznavajo pomen in vlogo nebesednih sporočil, tvorijo nebesedna sporočila, 

 razumejo nebesedne zvočne in vidne spremljevalce govorjenja ter jih vrednotijo, 

 ob besedilu spoznavajo in opazujejo razlike med svetom, v katerem ţivijo, in 

domišljijskim svetom v knjiţevnem besedilu, 

 prepoznajo za pravljico značilne knjiţevne osebe, čudeţe in pravljično dogajanje, 

nedoločenost kraja in časa dogajanja, 

 razvijajo zmoţnost predstavljanja, vţivljanja v osebo, »poistovetenja« z njo ter 

prevzemanje vloge osebe, 

 spoznavajo moč glasbe, njeno zgodbo, 

 spoznavajo izraţanje doţivljanja, čustvovanja z nebesedno komunikacijo, 

 pripovedujejo zgodbe z govorico telesa, mimiko obraza, 

 izberejo ustrezno glasbo za zaplet, vrh in razplet zgodbe, 

 spoznavajo pravljična bitja in osebe, 

 zaigrajo gledališko igrico. 

 

Z otroki smo spoznavali moţne načine komuniciranja. Ugotovili smo, da se ţivali 

sporazumevajo na različne načine, od oddajanja raznih zvokov (glasov), do plesa (čebele)… 

Ljudje pa se sporazumevamo z govorom, z znaki, kretnjami, mimiko. 

Nebesedno smo sporočali svoja razpoloţenja, skušali smo podati kakšno neznano, novo 

informacijo in ugotovili, da nas ljudje, ki ne poznajo našega jezika ali pa so gluhi, zelo teţko 

razumejo. Zato je toliko bolj pomembna govorica telesa. V »dţibrišu« (izmišljenem jeziku) 

smo otrokom dajali navodila, v katerih so se kar dobro znašli. 
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Ukvarjali smo se z ustvarjalnim gibom ob glasbi ter skušali z gibom prikazati sporočilo 

glasbene zgodbe. Uporabljali smo izmišljeni jezik »dţibriš« ter se z njim sporazumevali. 

Spoznali samo zgodbo, ki smo jo potem izraţali z gibom in izmišljenim jezikom. 

Kaj nam pri kvazi jezikovni zgodbi koristi glasba? 

Glasba je seveda v oporo in pomoč igralcu, da se laţje gibalno, čustveno izraţa in je zato bolj 

prepričljiv. 

Kaj vse izražamo v zgodbi z gibi? 

Začudenje, bolečino, presenečenje, občudovanje, strah, grozo, olajšanje, žalost, 

zaskrbljenost, neučakanost, zvedavost, veselje, upanje, sreča, igrivost, razočaranje, 

pomirjenost. 

 

Otrokom smo predstavili zgodbo. Ko smo jim povedali, da bo zgodba v izmišljenem jeziku, 

ki ga poznamo vsi in nihče, so bili malo negotovi in vznemirjeni. 

 

Odzivi otrok so bili naslednji: 

Nuša: Jaz pa tega ne bom znala. 

Jan: Kako se bom lahko to naučil? 

Ana: Joj, mene je strah. 

Lucija: Jaz bom vse pomešala. 

Breda: Tudi jaz si ne bom nič zapomnila. 

In takšne izjave se razširijo na vso skupino. 

 

Torej pravite, da tega ne boste zmogli? 

Otroci se v tem strinjajo. 

Pa poglejmo, če bo šlo. 

 

Ţe pri prvi sliki čudenja in prehoda na občutek bolečine, se jim je zdelo zelo zabavno in 

preprosto. 

Vendar pa smo jih morali vseeno opozarjati, da so bili njihovi gibi dodelani in prepričljivi. 

 

Nastala je zanimiva zaokroţena celota, ki je prepričala gledalca v povezanost skupine, dobro 

poznavanje  izraţanja čustev, zmoţnost empatije. 
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Izjave igralcev: 

David P.: Še sedaj ne morem verjeti, da smo zaigrali igro brez govorjenja v našem jeziku in je 

bila hkrati vsem razumljiva. 

Jan: Res je, da z gibi telesa lahko enako poveš kot z jezikom, česar prej nisem verjel. 

Anţe: Še bi igral kakšno takšno igro, kjer vedno znova poveš isti stavek na drugačen način. 

Blaţka: Všeč mi je bilo, ker smo se veliko gibali na različne načine. 

Nuša G.: Tudi brez besed lahko veliko poveš. 

Jure: Zabavno bi bilo, če bi nastopil tudi dinozaver  in bi nas še bolj prestrašil. 

David: Mislil sem, da nas ne bodo nič razumeli. 

 

Izjave gledalcev: 

Tina: Res je bilo smešno, ker so govorili izmišljeni jezik. V njem so poklicali zdravnika, 

budili spečo princeso. 

Mario: Kako je bilo smešno, ko so mali palčki velike udarili po nogi, veliki pa so stokali, kot 

bi jih res tako bolelo. Kmalu pa so ugotovili, da je bolečina speče princese večja, saj je ţelela 

ţiveti, pa zaradi čarovnice ni mogla. Še dobro, da ji je ptica prinesla zdravilno rastlino in je 

ozdravela. 

Adriana: Najbolj ţalostno je bilo, ko se je Sneguljčica prebudila in ţe jo je čarovnica začarala, 

da je zaspala. Joj, pa čarovnice sem se tako ustrašila. Kar grozna je bila. Palčkom je povedala, 

kako jih sovraţi. 

Luka: Zanimivo je bilo, ko so klicali reševalce, zdravnika, pa ji injekcija ni nič pomagala. 

Klemen N.: Rešila jo je ljubezen, a ne? Ja, jaz mislim, da je bila to ljubezen, ko ji je ptica 

prinesla cvetlico. 

 

Pri nastajanju igre smo se zelo zabavali, saj pogosto nismo potrebovali nobenih besednih 

navodil, pa smo se vse dogovorili in izvajali. Tudi otroci, kadar so morali na stranišče, so 

nekateri vprašali kar v našem izmišljenem jeziku. 

Kar je drugačno, je za otroke zanimivo in ravno to bi morali kot učitelji pogosto upoštevati in 

uporabljati pri pouku ter na ta način premagati marsikateri zadržek, oviro pri otrocih in nas 

odraslih. 
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Primer številka 5 

SKUPINA A 

Šolsko leto 2010/2011 

Igrica: Iščemo, iščemo sonce 

25 srečanj 

Cilji: 

 spoznavajo pomen starševstva, materinstva, 

 spoznavajo ţivali in njihove mladiče, 

 spoznavajo stopnje v človekovem odraščanju od rojstva do smrti, 

 ugotavljajo, zakaj dojenčki/malčki/otroci potrebujejo starše/skrbnike, 

 ugotavljajo, zakaj mladički potrebujejo starše, 

 ugotavljajo, kaj potrebujejo rastline, da lahko preţivijo, 

 ugotavljajo, zakaj je sonce tako pomembno, 

 ugotavljajo, ali je lahko sonce tudi nevarno, 

 spoznavajo spreminjanje narave skozi letne čase, 

 z gibanjem izraţajo zvočna doţivetja, 

 poslušajo in razmišljajo o zvokih v naravi, drugih zvočnih pojavih in glasbenih primerih, 

 spoznavajo odnose v skupini ter se jih učijo, 

 naučijo se igrico. 

 

1. do 5. srečanje 

Z otroki smo se igrali igro vremenska poročila. Pri njej je skupina otrok z malimi inštrumenti 

igrala različna vremenska stanja, druga skupina pa jih je predstavljala gibalno, nato so se 

zamenjali. 

V širšem izboru glasbe smo izbrali primerne skladbe, ki predstavljajo posamezne letne čase, 

vremenska stanja. Izdelali so si oblačila iz naravnih in odpadnih materialov za vremenske 

pojave ter jih uporabili pri igranju iger vlog. 

 

5. do 10. srečanje 

Pogovarjali smo se o ţivih bitjih, kaj potrebujejo za ţivljenje. Spoznavali smo ţivali in 

njihove druţinske člane, ţivljenjski krog od rojstva do smrti. Ugotavljali smo, kdo vse jim je 

pomemben v ţivljenju, kakšno mesto imajo v njihovem ţivljenju matere. 
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Kaj pa pri rastlinah… Kaj potrebujejo rastline za rast in razvoj. Pa poglejmo, kaj se zgodi, če 

raste rastlina v temi. 

V teh desetih srečanjih spremljamo razvoj rastline ob prisotnosti sončne svetlobe in brez nje. 

Pa poglejmo sedaj v naš pravljični kokošnjak, kjer na gnezdu leži le ubogo jajce brez mame 

koklje, saj jo je ugrabila čarovnica. 

Kako bi lahko v pravljici pomagali piščančku na svet? 

Otroška domišljija ne pozna meja… 

Odgovori otrok so bili naslednji: 

 Skuhali bi čaj s poparkom mamine ljubezni in bi vanj potopili jajčko. 

 Zemljo bi prosili, da se odpre in bi za nekaj časa v svojo ognjeno sredino vzela jajčko, da 

se izvali piščanček. 

 Nanj bi dali termofor in bi ga greli, poleg pa bi mu peli uspavanke. 

 Nujno bi mu morali poiskati mamico. 

 Sonce bi poprosili za nekaj sončnih ţarkov. 

Tako je, v naši pravljici bo jajčku priskočilo na pomoč sonce. Le kako bi to izgledalo? 

(Igrajo prizore nudenja pomoči sonca jajčku. Naučimo se pesmico Iščemo, iščemo, zlato 

sonce iščemo. Izdelajo kostum za sonce.) 

Otroci so rajali, se zabavali, z namišljenim besedilom ali brez njega so igrali prizore iskanja 

sonca, iskanja mamice. Uporabljali so tehnike igranja iz predhodnih izkušenj, iskali 

podobnosti... 

Igrali so prizore iskanja koklje, iskanja čarovnice, spreminjanje čarovnice v dobro vilo, 

ustvarjali besedne uroke- kovali nove besede. 

 

10 . do 15. srečanje 

Kako lažje rešimo težavo? Če se lotimo reševanja sami ali ob pomoči prijateljev? 

Vsi so se strinjali, da je laţje reševanje teţav, če nam pri tem nekdo pomaga. 

Razgovor smo vodili iz izkušenj otrok, kakšne teţave so ţe vse imeli. Ugotovili smo, da ni 

bilo prijetno, če so se v njih znašli sami, bilo pa je laţje, če jim je nekdo stal ob strani ter jim 

pomagal pri reševanju le teh. 

Ste se kdaj izgubili? In potem iskali mamico/očeta/nekoga bližnjega? 

Kako ste se takrat počutili? 

In če bi vam takrat nekdo pomagal, bi vas še vedno bilo strah/ bi še vedno jokali/ bi bili še 

vedno tako žalostni…? 
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Igrali smo različne ţivljenjske situacije, z različnimi moţnimi rešitvami, ki so jih odigrali 

otroci po svoji presoji. (učenje za ţivljenje) 

V naši zgodbi jajček išče svojo mamico, da se bo lahko izvalil v piščančka. Na pomoč mu 

priskočijo prijatelji. Zlobna čarovnica mu je ugrabila mamico in ne le to, ugrabila je tudi 

sonce, ki daje življenje in seveda koklji pomaga ogreti veliko jajce, ki ga je izvalila. 

Učenci so izdelovali kostume prijateljev, ki jih v zgodbi najde piščanček (maček, omelo, 

vrabček, Rdeča Kapica, vrana) ter igrali prizore. 

 

16. do  21. srečanje 

Učenci so igrali gledališke prizore ter se pripravljali na predstavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


