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ZAHVALA

»Sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne pod palcem skrit zaklad.
Sreča je, ko se delo dobro opravi in ko imaš nekoga rad!«
Tone Pavček

Najprej bi se iskreno zahvalila profesorju Ediju Majaronu, ki me je kljub svoji
upokojitvi sprejel kot mentor. Ves čas me je potrpežljivo spodbujal in mi pomagal s
svojimi nasveti in znanjem, da sem se uspela prebiti skozi vse ovire pri pisanju.
Zahvala gre tudi učiteljici Ani, ki me je sprejela k svojemu krožku, da sem lahko
opravila raziskavo, poleg nje pa tudi vsem udeleženim učencem, ki sem jih lahko
opazovala. Brez vas bi veliko težje opravila svojo raziskavo.
Nazadnje bi se zahvalila tudi svoji družini in fantu, ki so me na poseben način
spodbujali in motivirali za dokončanje magistrskega dela.

POVZETEK
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh večjih delov. Prvi del je teoretični; v njem sem
na kratko zajela zelo bogato zgodovino gledališča. To se je skozi čas razvijalo in
spreminjalo, kot del umetnosti pa si je izborilo mesto tudi v šolah. Tu je pomembno
predvsem z vidika načinov poučevanja učencev. Navadno sta v šolskem sistemu
navzoča predvsem vizualni in avditivni slog poučevanja. Veliko učencev je
kinestetičnega tipa, kar pomeni, da se največ naučijo z izkušnjami. Prav tem otrokom
lahko učitelji zelo olajšajo učenje s pomočjo poučevanja z gledališkimi tehnikami, ki
vsebujejo gibanje in učenje skozi izkušnje. Kljub dobrim lastnostim so v slovenskem
šolskem sistemu še vedno težave, saj gledališče ne dobi posebnega mesta kot
nekatere druge umetnosti. Učitelji ga lahko na svojo lastno željo uporabljajo kot
tehniko za poučevanje. V delu so predstavljene tudi dobre prakse učiteljev, ki pri
poučevanju uporabljajo gledališke tehnike. V skoraj vseh šolah po Sloveniji izvajajo
tudi dramske krožke. Gre za ponujeno dejavnost na šoli, ki se je učenci udeležijo
prostovoljno. V teoretičnem delu so predstavljene tudi podobnosti dela učitelja in
igralca, ki imata v svojih različnih poklicih kar nekaj skupnega.
Drugi del magistrskega dela je empirični. Na videz je razdeljen na dva dela. V prvem
delu je raziskava usmerjena na učence, ki so udeleženci dramskega krožka. V
različnih virih lahko zasledimo različne vplive, ki so jih zabeležili avtorji. Tako sem
preverila, kako gledališče vpliva na sodelovanje udeleženih in na njihovo
komunikacijo. V raziskavo je bilo vključenih 11 učencev, v pomoč pa mi je bila tudi
mentorica dramskega krožka. Rezultati so pokazali, da pripravljanje predstave
učence poveže in jih spodbuja k sodelovanju. Izkazalo se je tudi, da učenci pri
igranju vlog uporabljajo zborni jezik ter prvine nebesednega jezika, ki ga iz vaje v
vajo izboljšujejo, pri tem pa vse manj uporabljajo narečne izraze. Poleg učencev sem
v drugi raziskavi z anketnimi vprašalniki preverila tudi učitelje iz vse Slovenije, ki so
podali svoje mnenje o gledaliških tehnikah pri pouku in o dramskem krožku. Sama
sem predvidevala, da učitelji med poukom redko uporabljajo gledališke tehnike, a se
je izkazalo, da sem bila v zmoti. Prav tako sem predvidevala, da učitelji v razredu
redko prirejajo predstave; v tem primeru se je moja hipoteza potrdila. Večina
anketiranih učiteljev se tudi strinja, da je gledališki krožek odlična dejavnost.

KLJUČNE BESEDE
Gledališče od 1. do 6. razreda, gledališče kot metoda, stališča učiteljev.

ABSTRACT
My master thesis consists of two bigger parts. The first theoretical part shortly
comprises the rich history of theatre. Through the course of time the developing and
changing theatre found its place at schools as a part of art. It is important for
teaching students in terms of learning styles. Visual and auditory styles are mostly
used in our educational system. Unluckily a lot of students are of kinaesthetic type
who learn more by experience. Drama techniques make learning to these students
much easier as they use movement and learning through experience. Despite all the
good qualities theatre has, there are still minor difficulties in the Slovenian
educational system because the theatre has not acquired a special place in it as
some other arts have. So teachers use this teaching technique merely if they want.
Good practices of teachers who use drama techniques at schools are also presented
in my work. Theatre in Slovenia is present at almost all schools all over the country
in the form of drama club. Attending these activities is optional for students. In this
theoretical part I also investigate the similarities of teachers’ and actors’ profession
who have quite a lot in common.
The second part of my master thesis is empirical and again divided into two parts. In
the first part the study is focused on students who attend the drama club. Various
authors have noted different influences of theatre. In this way I have checked the
impact the theatre has on cooperation and communication of all participants. My
study includes 11 students. A mentor of a drama club was also a great help. The
results of my study have shown that theatre connects the students and encourages
them to cooperate. It turned out that role playing students use standard language
and non verbal elements, which become better from performance to performance
through lesser usage of slang. Besides the students I also asked for their opinion the
Slovenian teachers by questionnaires in my second investigation. They expressed
their views on using drama techniques in classes and on drama club, too. On one
hand my supposition that teachers use drama techniques in classes very rarely
turned out to be wrong. But on the other hand the supposition that teachers organize
performances in classes very rarely turned out to be true. The majority of the
teachers who answered the questionnaire say that drama club is an excellent
activity.

KEYWORDS
Theatre from the 1st to the 6th grade, drama teaching techniques, teachers'
opinions.
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1 UVOD
Na vprašanje »Kaj je gledališče?« lahko odgovorimo na več načinov. V Gledališkem
terminološkem slovarju (Sušec Michieli, 2007, str. 69 in 70) so za termin
»gledališče« podane različne definicije. Prva pravi, da je gledališče »... dejavnost, pri
kateri igralci ali drugi nastopajoči igrajo vloge, prikazujejo (fiktivno) dramsko zgodbo,
delujejo in se izražajo s svojim telesom pred neposredno navzočimi, sodelujočimi
gledalci.« Naslednje definicije zajemajo gledališče kot stavbo, kot ustanovo, kot
dramski opus posameznega ustvarjalca in kot pretirano čustveno vedenje. Po
Aristotelu gledališče tvorijo igralec, ideja in gledalec. Seveda je nujno, da je v ideji
konflikt, ki je tudi njeno bistvo. Profesor Edvard Majaron mi je gledališče definiral
tako: »Gledališče prikazuje dve ideji, ki se skozi gledališko dogajanje razrešita tako,
da občinstvo sprejme eno za pravo.« Sama doživljam gledališče kot vživljanje v neko
dogajanje, pri čemer doživljamo različna čustva, ki jih v svojem vsakdanjem duhu
spregledamo. Ta čustva sama doživljam na odru kot igralka ali med spremljanjem
igre iz klopi občinstva.
Umetnost je pomembna pot, s katero lahko dosežemo spremembe. Boal (19312009) je v gledališču videl edini medij, ki še lahko sproži družbene spremembe.
Njegovo gledališče zatiranih je dalo ustrahovanim in izkoriščenim ljudem v diktatorski
državi možnost, da so skozenj spregovorili. Prav tako se gledališče v svetu uveljavlja
za ozaveščanje ljudi na različnih področjih. Tako v preteklosti kot danes je
pomemben medij za širjenje cerkvenih naukov, kulture, političnih načel itd. (Adamič
in Polajnar, 2014).
Gledališče kot umetnost je prvi vidik, ki smo se ga na kratko dotaknili. V nadaljevanju
se bomo bolj posvetili gledališču v edukaciji. Tu ga ločimo na neposredno
uprizarjanje in na gledališče kot instrument kurikularnih tem. Za neposredno
uprizarjanje gre predvsem pri dramskih krožkih, včasih pa se ga lotijo tudi učitelji z
učenci med poukom. Učitelji se skupaj z učenci naučijo in uprizorijo gledališko
predstavo. Seveda je za dobro predstavo potrebna velika motivacija učitelja, njegova
iznajdljivost, tudi uspešno medpredmetno povezovanje (primer: pri likovni umetnosti
lahko učenci izdelajo scene in kostume, pri glasbeni umetnosti se naučijo pesmi za
predstavo, proste in dodatne ure lahko izkoristijo za vaje itd.). Gledališče kot
instrument kurikularnih tem se deli na različne metode poučevanja, ki jih učitelji
uporabljajo predvsem za motivacijo otrok in popestritev pouka (lutke, igra vlog,
ustvarjalni gib, ples ...). Brez teh metod si sama le stežka predstavljam poučevanje
različnih predmetov. To so metode, ki se jim, ko jih enkrat začnemo uporabljati in jih
osvojimo, le stežka odrečemo. Gledališke metode popestrijo pouk in prispevajo k
ustvarjalnosti, sodelovanju ter motiviranosti učencev. Posledično le ti tudi raje hodijo
v šolo ter bolje dosegajo cilje.
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2 KRATKA ZGODOVINA GLEDALIŠČA
Pogosto je težko govoriti, kdaj se je nekaj prav zares začelo in tako je tudi pri samih
začetkih gledališča. Nekateri teoretiki (Csapo in Miller, 2007) pravijo, da so
gledališka besedila že sami staroegipčanski opisi pogrebov in kronanj, ki segajo vse
do tri tisoč let pred našim štetjem. Aristotel pa je gledališko igro definiral kot
»posnemanje dejanja in ne dejanje samo«.
Trdimo lahko torej, da so igro posnemanja kot pomemben del kulturnega življenja
poznale že stare civilizacije. Mišljeni so različni obredi, s pomočjo katerih so se
odvijala kronanja, čaščenje bogov itd. Gledališče, kot ga pojmujemo danes,
sestavljajo trije ključni elementi: igralci, konflikt in občinstvo. Ti trije elementi so tudi
ključni, da ločimo med gledališčem in starodavnimi verskimi obredi. Tako avtorica P.
Hartnoll (1989) pojasni, da se je gledališka umetnost razvila šele v antični Grčiji leta
petsto pred našim štetjem, saj so šele takrat v igrah nastopili igralci in ne svečeniki.
V tistem obdobju se je rodilo klasično gledališče - tragedije, komedije in satire.
Takrat so tudi ugotovili, da ima gledališče posebno vlogo pri socializaciji in
izobraževanju, zato ga je podprla tudi država. Stari Grki so ga v šolstvu uporabljali
za vzgojo harmoničnih in odgovornih državljanov. Od Grkov pa so gledališče prevzeli
stari Rimljani, ki so ga prav tako uporabljali tudi v šolah.
V srednjem veku je Cerkev podpirala gledališče, saj se je neizobraženo ljudstvo
skozi igro seznanilo z biblijskimi vsebinami. Ker je imelo tedaj gledališče zelo velik
vpliv, so se razvili predvsem pasijoni, misteriji, mirakli itd. V obdobju renesanse pa
po vsej Evropi postalo gledališče medij za poučevanje. Od renesančnih humanistov
so gledališče v baroku prevzeli jezuiti, ki so ga prav tako uporabljali v šolah, za lažje
poučevanje verskih resnic. V prihodnjih stoletjih so različni veliki možje (Rousseau,
Froebel, Freud ...) ob preučevanju delovanja otrok ugotavljali, kako je v
izobraževanju pomembno, da se otrok giba in zaznava stvari z vsemi čuti. Le tako se
tudi največ nauči in zapomni. V dvajsetem stoletju so gledališče znova preizkusili v
šolstvu. V Združenih državah Amerike ga je uvedla Winifred Ward, v Angliji pa Peter
Slade. Razširilo se je tudi po severni Evropi - Skandinavskih državah, Norveški,
Belgiji in Nemčiji (Eriksson, 1979).
Predan (1996) v svojem delu z naslovom Slovenska dramska gledališča, predstavlja
zgodovino in razvoj slovenskega dramskega gledališča. Ta naj bi se začela z
ustanovitvijo Dramatičnega društva leta 1867. Anton Tomaž Linhart velja za prvega
slovenskega dramatika, saj je napisal oziroma priredil, gledališko igro Ta veseli dan
ali Matiček se ženi. Najstarejše v celoti ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem
jeziku pa je Škofjeloški pasijon, ki naj bi ga napisali okoli leta 1721. Poleg tega je
Škofjeloški pasijon tudi najstarejša ohranjena dramska režijska knjiga v Evropi ter
največja gledališka predstava na prostem pri nas (»Odlok o razglasitvi Škofjeloškega
pasijona za živo mojstrovino državnega pomena«, 2012).
Na Slovenskem so prav tako kot drugje po Evropi gledališče v šole uvedli jezuiti.
Namen njihovih dram je bil, da so učence urili v latinščini, govorništvu in javnem
nastopanju, red pa si je s predstavami pridobil tudi ugled in priljubljenost. Vsako leto
so učenci odigrali več predstav ob slovesnostih in ob praznikih. Drame so pisali in
režirali učitelji najvišjih redov. Predstave so v veliki večini potekale v latinskem jeziku,
nekatere tudi v nemškem (Grošelj, 2004).
2

V slovenskih šolah ima danes gledališče različne funkcije. Poleg tega, da je to
temeljna človekova pravica do izobraževanja in sodelovanja na kulturnem področju,
služi tudi za razvijanje individualnih sposobosti (ustvarjalnost, samoiniciativnost,
kritično mišlenje ...) in za dvig kakovosti izobraževanja. Učenci se tako tudi učijo
spoštovati kreativno izražanje, zamisli, izkušenje in čustva (Požar Matijašič in Bucik,
2008).
V našem šolstvu je še vedno veliko odvisno od učiteljev, ki se sami odločajo, ali
bodo uporabljali gledališke tehnike, ter od ponudbe in urnika šole, ki ponuja za
izbirno vsebino dramski krožek, ali pa le tega ni.
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3 GLEDALIŠČE V EDUKACIJSKEM PROCESU
Otroci z vstopom v šolo preidejo na nov način življenja. Učitelji jih morajo pripraviti na
to, da je treba v šoli sedeti, učijo se pisati in izvajajo dejavnosti, ki jih prej niso
prakticirali vsak dan. To je za učence pogosto težko, saj imajo ogromno energije in
marsikateremu med šolskimi dejavnostmi hitro pade motivacija. Otroci potrebujejo
igro in zato so učitelji iskali različne načine za popestritev pouka. S frontalno obliko
poučevanja je težko pridobiti pozornost učencev, slab pa je tudi rezultat pomnjenja.
Eden od načinov, ki se je v šolah izkazal kot boljši, je poučevanje skozi in s pomočjo
gledaliških tehnik.
Ideje za uporabo gledališke dejavnosti za poučevanje niso nove, vendar jih v
splošnem svet še ni dobro sprejel. To se vidi predvsem v učnih načrtih za osnovne
šole. Veliko raziskav o gledaliških dejavnostih pri pouku so v današnjem času
naredili profesorji in profesorice iz Anglije, Avstralije, Nove Zelandije in Kanade.
Nekaterim je uspelo, da so vpeljali gledališče v šole kot poseben predmet. Učitelji, ki
uporabljajo gledališče za poučevanje, so spoznali, da je to zelo uspešna metoda in
zato se ta danes tudi širi po vsem svetu (Moore, 2004).
Številni učitelji se ne zavedajo, da so dramske aktivnosti del naravnega razvoja
otrok. Primer je tudi simbolna igra, s katero otroci uprizarjajo dogajanje, ki ga vidijo
okoli sebe. Še preden vstopijo v šolo, se navadno tako igrajo domišljijske igre
oziroma igre »kot da bi«. S poizkušanjem različnih situacij, ki jih spremljajo v
resničnem svetu, raziskujejo pomen njihove identitete. Med takšne igre sodijo igre
otrok, ko se postavijo v vlogo staršev in negujejo svoje lutke ali ko se vživijo v
različne vloge poklicev (avtomehanik, mizar, učiteljica ...). Simbolna igra se od
gledališke razlikuje po tem, da pri njej ni občinstva. V trenutku, ko otrok dobi
občinstvo, se simbolna igra spremeni v gledališko. Simbolna igra tudi nima vnaprej
zapisanega scenarija, ki bi se ga otroci morali držati. Gledališka igra lahko tako
nadomesti simbolno igro otrok v šoli ravno zato, ker se otroci radi gibajo in so radi v
stiku z drugimi (Farmer, 2011). Poleg tega pa se lahko otroci skozi gledališke igre
tudi izrazijo, spregovorijo, identificirajo, preizkusijo svoje zmožnosti, urejajo
medsebojne odnose in se sproščeno izražajo (Korošec, 2007). Gledališče uči
učence potrpežljivosti, ko čakajo na svoj nastop oziroma zadolžitev, ki jo imajo.
Učence uči podpirati druge, kadar imajo manjše vloge. Kadar imajo večje vloge v
gledališču, vidijo, da sami ne zmorejo vsega. Tako se učijo delovati kot skupina in
sodelovati. Otroci lahko z različnimi spretnostmi prispevajo za dobro uprizoritev.
Poleg igralcev, plesalcev in pevcev, ki nastopajo, potrebujemo tudi dobre likovne
umetnike, tesarje in tehnike, ki sodelujejo v ozadju (Taylor, 2015).
Kot dramska oblika se je gledališče prebilo v šolo v tridesetih letih 20. stoletja. Za to
je bila zaslužna Winifred Louise Ward, ki je tako rečeno tudi mati gledališča v šoli. V
šolo je umestila poučevanje s pomočjo gledališča in skozi leta raziskovanja,
odkrivala pomen igre za učence. Njena gledališka metoda se je razširila po
Združenih državah Amerike in se še danes širi tudi po Evropi (Chiss, 2013).
V našem šolskem predmetniku in učnem načrtu gledališču ni dodeljeno samostojno
mesto, tako kot je le to dodeljeno glasbeni in likovni umetnosti. Pripada mu le manjše
mesto v sklopu književnosti (Korošec, 2007). Učitelji slovenskih osnovnih šol menijo,
da med učenci dramatika ni priljubljena. V raziskavi so jo umestili ob bok slovnici. Po
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analizi, opravljeni med učenci, se je izkazalo, da slovnica med njimi ni priljubljena,
dramatika in obravnava proznih besedil pa sta med učenci najzanimivejši del
slovenščine (Brglez, Čepič, Kankkunen in Melinc Mlekuž, 2008). Učitelji so se tako
motili o interesu učencev in se motijo tudi o tem, da učencem ni do igranja
gledaliških iger, zato besedilo raje samo berejo, kar pa ni smisel dramskih besedil.
Gledališke igre v razred prinesejo svežino, vitalnost in še veliko več: dobro vplivajo
na komunikacijo pri govoru in pri pisanju, koncentraciji, reševanju problemov in
sodelovanju učencev (Spolin, 1986). Učence med seboj povezujejo; nekateri lahko
prav s tem talentom zablestijo, drugi se z gledališčem lažje vključijo in socializirajo.
Namen gledališke vzgoje namreč ni vzgoja gledaliških igralcev. Njen namen je
pomagati učencu, da se seznani z gledališko umetnostjo. Učenec se mora naučiti
ceniti in imeti rad gledališko vzgojo, poleg tega pa razvija tudi lastno kulturo duha in
srca. Da lahko učitelj uporablja gledališke tehnike pri pouku brez strahu »... mora biti
ta na to pripravljen z osnovnim znanjem o različnih gledaliških izraznih sredstvih ter
o družbeni, kulturni in razvojni vlogi gledališča, kar je pogoj za uspešen prehod na
pouk / dejavnosti skozi umetniška izrazna sredstva« (Korošec, net).
Velikokrat tudi podcenjujemo prednosti gledališča za razvoj domišljije. V šolah
prevladuje rutina pomnjenja pri obveznih šolskih predmetih in tako velikokrat ni
dovolj časa za razvijanje domišljije učencev. Domišljija je kot čarobna sila zunaj
dejstev, številk in tehnik, ki lahko spodbudi nove ideje. To je treba gojiti, saj nas ta
žene k napredku. Da bi naredili boljši svet, moramo uporabiti domišljijo (Boudreault,
2010). V današnjem šolskem sistemu so namreč otroci pogosto pod nepotrebnim
stresom. Stres povzroča negativen odnos do šole in učenja, čeprav je v našem
naravnem instinktu želja po učenju. Učenje ne more potekati brez motivacije, to pa
otroci pridobijo skozi prijetne dejavnosti, skozi dejavnosti, ki jih pritegnejo in v njih
spodbudijo zanimanje. Ena od njih je vsekakor dramska dejavnost, ki daje učiteljem
priložnost, da pri otrocih ustvarijo ljubezen do učenja. Če torej učitelji hočejo
obogatiti učence s trajnim znanjem, je dobro, da v svoj pouk vključijo tudi gledališče
in druge umetnosti. Kognitivne, psihomotorične in afektivne spretnosti, ki jih lahko
pridobimo z uporabo gledaliških dejavnosti, ustvarjajo motivirane, inteligentne
učence, ki so se pripravljeni učiti celo življenje (Moore, 2004).
V šoli gledališke dejavnosti ločimo na gledališče pri pouku in gledališče kot obšolsko
dejavnost. Gledališče znotraj pouka je navzoče predvsem pri pouku književnosti,
med obravnavo različnih dramskih del. Po raziskavi A. Brglez (2008) si gledališko
predstavo ogleda večina učencev na nižji stopnji osnovne šole. Tudi pri pouku
književnosti, ali pri drugih predmetih, učenci kdaj v razredu odigrajo dramsko
besedilo oziroma kakšno drugačno igro po vlogah. Za razvoj otroške gledališke
predstave je navadno zaslužen dramski krožek, ki v šolah nastopa kot obšolska
dejavnost.
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3.1

GLEDALIŠKE METODE PRI POUKU

»Umetnost igra zelo pomembno in učinkovito vlogo v izobraževanju, ko združuje
tako pomembne, a nemerljive elemente življenja, kot so ljubezen, strah, prijateljstvo,
želje, sanje itd.« (Karppinen, 2002, str. 5).
Vloga učitelja v razredu je naučiti učence določene učne snovi in jim pomagati, da
postanejo ljudje, ki so se pripravljeni učiti vse življenje. Poleg tega morajo učitelji
učence usmerjati in jih pripraviti, da znajo sami reševati probleme in uporabljati svoje
sposobnosti. Da dosežejo to stopnjo, morajo učenci osvojiti nekatere osnovne
socialne veščine. Za osvojitev teh veščin pa je gledališče ena odličnih poti (Moore,
2004).
V svetu ostaja ena od vodilnih tem o šolstvu: kaj učiti v šolah. Vsebina je torej stvar
debate. Način, kako naj se poučuje, pa glede na dejstvo, kako se najbolje učimo,
seveda ne bi smel biti vprašljiv. Deset odstotkov se naučimo z branjem, dvajset s
poslušanjem, trideset z opazovanjem, petdeset s poslušanjem in opazovanjem,
sedemdeset z govorjenjem in devetdeset odstotkov z govorjenjem in delom (Špehar
Ašković, 2009). Tudi učenje z gledališkimi metodami spada med govorjenje in delo,
se pravi med enega najproduktivnejših načinov učenja. Glede na raziskavo je torej
pomembno, da učitelji izboljšajo učinkovitost šolskih predmetov z različnimi
gledališkimi dejavnostmi in metodami, kot so igra vlog, ustvarjalni gib, igranje z lutko
in podobnim. Frontalni pouk veliko otrok pripravi do tega, da šole ne marajo. Z
drugimi dejavnosti lahko dosežemo, da imajo učenci radi pouk in da komaj čakajo
novo uro.
Otroci se, kadar se za doseganje kurikularnih ciljev uporabljajo različne metode
dramske pedagogike, učijo celostno. Poleg tega avtorica H. Korošec (net) ugotavlja,
da gledališke tehnike v razredu vzpostavljajo sproščeno in ustvarjalno vzdušje; lutka
postane otrokov zaveznik, otroci se naučijo izražati na različne načine (mimika, gib,
zvok ...). In kar je res pomembno v sodobnem šolstvu, v razredu nastane dvosmerna
komunikacija. Tudi Farmer (2011) nam v svoji knjigi predstavlja, kako se učenci, ki
se navadno učijo z branjem in pisanjem, veliko bolj pozitivno odzivajo na imaginarno
in multisenzibilno učenje, ki ga ponuja gledališče. To jim pomaga osvajati tudi druge
veščine, kot so: kreativnost, komunikacija, empatija, samozavest, sodelovanje z
drugimi, vodenje in izražanje svojega mnenja. Avtorju se zdi najpomembneje, da so
gledališke dejavnosti za otroke hkrati zabava in dober način pomnjenja. Gledališka
vzgoja je tudi zelo praktična za medpredmetno povezovanje med samim poukom.
V učnem načrtu najdemo priporočila za uprizoritev igre po dramskem besedilu pri
književnem pouku. Vendar pa se obravnava tega besedila, pogosto konča samo z
branjem. Tako lahko vidimo, da tudi kjer je predvidena aktivna učenčeva gledališka
vloga v učnem načrtu, v praksi pogosto ni upoštevana (»Državne smernice kulturnoumetnostne vzgoje«, 2009) in je pouk izveden na frontalen način.
Ravno pri mlajših učencih je pomembno, da pouk ne poteka samo na frontalni način,
saj so različne raziskave pokazale, kako pomembno je za otrokovo motivacijo in
pomnjenje, da je sam otrok aktiven pri pouku. Prehod v šolske klopi je za nekatere
učence velik šok in prav različne dejavnosti, pri katerih so aktivni, jim lahko pri tem
pomagajo. Lažje je tudi za učitelje, saj so lahko učenci, ki niso navajeni sedeti, med
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poukom zelo nemirni. Pouk, pri katerem učitelji uporabljajo gledališke metode,
vsebuje več gibanja, zato so lahko učenci mirnejši pri drugih urah, v katere učitelj ne
vključi gledaliških metod.
»In ne pozabimo: gledališče se lahko igrajo vsi otroci, ne glede na intelektualne,

komunikacijske sposobnosti in talent. Tudi spontana igra ni le privilegij talentiranih,
mar ne?« (Korošec, 2006, str. 105).

3.1.1 PRIMERI DOBRE PRAKSE PRI VKLJUČEVANJU GLEDALIŠČA V
POUK

O vseh prednostih, ki nam jih nudijo gledališke metode pri pouku, ne bi mogli trditi
brez podlage dobre prakse. A. Černel (2013) je za svojo magistrsko nalogo sama
raziskala, kako gledališke tehnike vplivajo na motivacijo in pomnjenje učencev.
Ugotovila je, da se motivacija in pomnenje učencev z rabo gledaliških tehnik
izboljšujeta. Vendar to ni bila edina raziskava. Tudi M. Kolenc (2012) je v raziskavi
ugotovila, da je, kadar poučujemo s pomočjo umetnostnih sredstev, pomnjenje
trajnejše. Veliko učiteljev, ki uporabljajo gledališke metode, pritrjujejo, da je to nekaj
pozitivnega. Poleg učiteljev se s tem strinjajo tudi učenci, ki imajo veliko raje
razgiban pouk.
V članku Herring in Smith (1993) predstavita dva pristopa za vključevanje gledališča
v razredni kurikul. Prvi pristop je linearni, drugi pa holistični. Linearnega pristopa
naj bi se držali predvsem učitelji začetniki, ki nimajo veliko izkušenj z uporabo
gledaliških tehnik v razredu. Učitelj dramsko dejavnost natančno načrtuje in ima nato
tudi velik nadzor nad samim potekom. Linearni pristop je sestavljen iz naslednjih
korakov: načrtovanje, igranje, ocenjevanje in lahko tudi ponavljanje. Pri tem pristopu
ima lahko učitelj vlogo pripovedovalca ali opazovalca. Učitelj podaja navodila in
pomaga učencem, da ostanejo zbrani. Pri holističnem pristopu pa se učence
spusti brez navodil v dramsko situacijo. V takem primeru gre za element
presenečenja, ki še dodatno motivira učence. Učitelj prevzame ključno vlogo kot
znak znotraj improvizirane drame, ki pomaga pri osredotočenju učencev. Učence
združuje v reševanje problemov in jih poganja v akcijo.
Po linearnem pristopu je za primer podana ura glasbe, pri kateri se učenci novo
pesem učijo z gibanjem. V glavnem delu ure učenci po skupinah uprizarjajo kitice
pesmi in tako se jo naučijo ob gledališki tehniki z uprizarjanjem in opazovanjem
drugih skupin.
Za holistični pristop je v tem primeru podana ura zgodovine, kjer se učenci vživljajo
in nato tudi uprizarjajo določen zgodovinski dogodek. Učitelj učencem dodeli vloge in
jih s pripovedovanjem vodi, kako je dogodek potekal, učenci medtem odigrajo svoje
vloge.
L. Cole (2013) nam v svojem članku predstavlja, kako poučevati matematiko s
pomočjo gledaliških dejavnosti. Primer v članku je, da se računskim operacijam poda
neko osebnost. Z učenci se lahko uprizori minus kot nekaj negativnega in plus kot
nekaj pozitivnega. Tako je lahko matematika za učence zanimiva, poleg tega pa je
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boljše tudi njihovo pomnjenje in razumevanje, saj si nekateri težko predstavljajo
matematične pojme.
Tudi pri opismenjevanju se lahko uporabljajo gledališke tehnike. Otroci lahko izdelajo
iz plastelina, pene ali papirja črke – lutke, s katerimi nato igrajo. Črke pa lahko
uprizarjajo tudi s svojimi telesi. Tako urijo koordinacijo gibov in orientacijo v prostoru
(Majaron, 2006).
Moor (2004) je predstavila izkušnjo, kako so učenci dobili nalogo, da po skupinah
poučijo ostale učence o prazniku (v tem primeru zahvalnem dnevu). Vsaka skupina
je dobila določeno temo in prav vse so se prostovoljno odločile za poučevanje skozi
dramsko metodo. Učenci so se na svoje poučevanje odlično pripravili, se primerno
oblekli in poskrbeli tudi za druge pripomočke. Nekateri so se o temah še dodatno
pozanimali. To je dalo avtorici vedeti, da imajo učenci res radi poučevanje z
gledališkimi tehnikami. Te so uporabne tudi pri družboslovnih vsebinah.
Tudi V. Davis (2014) predstavlja dva primera dobre prakse, kako s pomočjo
dramskih metod naučiti učence pravilnega ravnanja z računalnikom. V prvem
primeru je učencem razdelila ocenjevalne lističe, na katerih je bilo natančno
zapisano, kaj bo ocenjevala, ti lističi pa so jim bili hkrati tudi v oporo pri uprizarjanju
njihovega prizora.
Primer ocenjevalnega lista:
-

Ali ste sodelovali v prizoru? (10 t)
Ali vaš prizor prikazuje in pojasnjuje temo? (50 t)
Ali ste uporabili termine (izraze), ki so zajeti v temi? (10 t)
Bonus: ustvarjalnost, humor, umetniški čut. (5 t)
Ste bili pripravljeni v času, ki je bil na voljo? (5 t)
Ali ste poslušali druge, ko so predstavljali svoje teme? (10 t)

Tako so se učenci lahko držali rdeče niti in samostojno ustvarjali svoje prizore in
igre.
V drugem primeru so se učenci znašli v vlogi novinarjev v televizijski oddaji. Vnovič
so imeli vsi nalogo, da predelajo določeno temo in nato poročajo o njej tudi drugim.
Učiteljica jih je vodila kot televizijska voditeljica, učenci pa so poročali iz različnih
krajev o dogajanju.
Predstavila sem nekaj primerov uporabe gledaliških tehnik pri pouku. Tako lahko tudi
učitelji, ki si ne upajo spustiti v nekaj neznanega, za začetek uporabijo že kakšen
preizkušen primer svojih kolegov.

3.1.2 RAZLOGI, ZAKAJ SE NEKATERI UČITELJI IZOGIBAJO GLEDALIŠKIH
DEJAVNOSTI PRI POUKU

Čeprav gledališke dejavnosti in metode pri pouku dobivajo vse več privržencev po
svetu in učitelji, ki ih uporabljajo, o njih povedo le najboljše, se jih nekateri učitelji
vseeno še vedno izogibajo. Razlogi in izgovori za to so različni, največkrat pa se
med učitelji pojavljajo (Geffen, 1997):
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Nimam časa. To je najpogostejši izgovor, zakaj dramske metode niso
vključene v načrt učne ure. Učenci naj bi potrebovali vsaj 15 do 20 minut za
pripravo prizora / igranje vlog / prakso dialoga. Potem je tu še čas, potreben za
predstavitev, ko naj bi bila večina učencev pasivna. V tem času naj se ne bi
učenci naučili ničesar.
Morda je trenutno v modi, vendar to ni resen in učinkovit pristop poučevanja.
Ta ugovor odraža koncept, da je poučevanje posredovanje informacij in ne
samostojno odkrivanje informacij.
Nisem ustvarjalen / dramsko nadarjen. Ta je pogost izgovor učiteljev, ki
vztrajajo pri tradicionalnih načrtih učnih ur.
Je preveč hrupno in divje. Nekateri učitelji se dramske dejavnosti bojijo vpletati
v svoje učne ure, ker se bojijo, da bodo na ta način izgubili nadzor nad
razredom. Mislijo, da je veliko lažje vzdrževati red in se izogibati disciplinarnim
težavam, če učenci ves čas sedijo na svojih mestih.

Prva dva izgovora oziroma ugovora učiteljev kažeta na to, da so dramske dejavnosti
le izguba časa in da si v razredu ne moremo privoščiti, da bi s takšnimi dejavnostmi
izgubljali čas. In prav tu se ti učitelji motijo, saj se učenci najbolje in najbolj trajno
učijo, če so v učenje vključena vsa njihova čutila. Tudi ko učenci tako sodelujejo, je
njihova motivacija zelo visoka.
Tretji razlog je slab, saj bi morali prav učenci dobiti priložnost za ustvarjalno učenje
in ne učitelji. Učiteljeva naloga je, da učencem poda jasna navodila in postavi
smernice, da si postavijo določen cilj. Njegova naloga je tudi, da naredi pouk zanimiv
in privlačen za učence.
Dramske dejavnosti so navadno res glasnejše in večkrat je treba tudi preoblikovati
razred, da se dobi zaželeni prostor. Prav tako pa so učenci pri teh dejavnostih tudi
veliko srečnejši, ura se jim zdi bolj zanimiva, posledično pa si tudi bolje zapomnijo
snov. Če je glasno, to še ne pomeni, da učitelj izgublja nadzor. Jasna navodila,
pravila in časovne omejitve so ključni, da teče gledališka dejavnost gladko in
uspešno.
Poleg naštetih razlogov se med učitelji velikokrat pojavlja tudi izgovor, da je učilnica
za igranje gledališča premajhna. Vendar Farmer (2011) pravi, da nobena učilnica ni
premajhna, saj lahko veliko gledaliških dejavnosti poteka kar v klopeh. S tem, ko bi
šli izvajat gledališke dejavnosti v dvorano ali telovadnico, bi težko krotili učence in ti
bi povzročili samo težave. V vsaki učilnici se lahko naredi tako prostor za igro kot
tudi za igranje gledališke predstave.
Sama menim, da se nekateri učitelji bojijo živahnejših učencev, ki v razredu po
navadi povzročajo nemir. Včasih je res težko organizirati predstavo, če nas ves čas
skrbi, da bo nekdo vse pokvaril. V tem primeru je dobro, da je moteč učenec ves čas
zaposlen in da ga poskušamo dodatno motivirati. Morda mu dodelimo vlogo
prišepetovalca, ki mora ves čas spremljati besedilo. Če otrok potrebuje pozornost
staršev, naredimo predstavo za starše, v kateri igra. Vsak dober učitelj dovolj pozna
svoje učence, da bo znal prilagoditi igro vsem.
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3.2

GLEDALIŠČE KOT OBŠOLSKA DEJAVNOST

Gledališče kot obšolska dejavnost se v prvem in drugem triletju v naših osnovnih
šolah pojavlja kot dramski krožek. Vodijo ga bolj zavzeti učitelji, ki imajo radi
gledališče, ali pa se jim to zdi zgolj dobra priložnost za dodatne ure.
Po navadi je pri dramskem krožku cilj postaviti predstavo. Nekateri bolj zavzeti
učitelji pa se lotijo dramskega krožka bolj resno. Zanje je cilj ne samo naučiti učence
odigrati določene prizore v igri, temveč igrati nasploh.
Zunaj igre je za otroke le resnični svet, v katerem vladajo starejši: starši, vzgojitelji,
učitelji, in njih je treba ubogati in upoštevati. Otroci dobijo le malo priložnosti, da se
lahko izkažejo in da so lahko tisto, kar bi si želeli biti. Gledališke igre so za učence
priložnost, ki jim daje svobodo, spoštovanje in odgovornost do drugih soudeleženih v
igri (Spolin, 1986).
Nekateri starši menijo, da bo njihov otrok veliko manj časa namenil učenju za redni
pouk, če bo sodeloval pri dramskem krožku. Bojijo se, da bi si tako le poslabšal svoj
učni uspeh. A raziskava je pokazala ravno nasprotno. Učenci, ki so bili vključeni v
dramski krožek, so v povprečju dosegali boljše rezultate pri šolskem znanju kot
drugi, ki krožka niso obiskovali. Dobro pa je, da se starši in učenci pred vključitvijo v
dramski krožek zavedajo naslednjih dejstev (Haynes, 2008):
- V dramski krožek niso vključeni le igralci, temveč tudi ekipa, ki oblikuje sceno,
prišepetovalci, izdelovalci kostumov in drugi, ki skrbijo, da je predstava brezhibna.
- Otroci so lahko pri dramskem krožku tudi razočarani. Vsi učenci ne morejo dobiti
glavne vloge v predstavi. Naučiti se morajo sprejeti tudi kritiko in razočaranje, ki jih
navsezadnje spremljata vse življenje.
- Za vaje in pripravo gledališke predstave je treba imeti veliko časa. Zelo neprijetno
je, če kateri od učencev manjka, saj je vsak od njih v predstavi težko nadomestljiv.
Posebna motivacija za učence je, da bodo na koncu uprizorili predstavo, ki jo bodo
videli tudi drugi, naj bodo to starši ali njihovi vrstniki. Stik z občinstvom bo za njih
neko posebno doživetje, zato jih mora pedagog ves čas opazovati in spodbujati, da
jim to čim bolje uspe. Predstava tudi zavrtim učencem pomaga do boljše
samopodobe. »In prav to, omogočiti otroku, da pokaže vse svoje posebne
sposobnosti, iskati in spodbujati njegovo individualnost in ustvarjalnost – to so
gotovo glavni cilji vsakega vzgojitelja oz. učitelja« (Majaron, 2006, v Borota, str. 102).
Učitelj, ki pripravlja predstavo, se mora ves čas zavedati, da dela z otroki in ne s
profesionalnimi igralci. Med učenci morajo biti ves čas navzoči sproščenost in
spontanost ter veselje do igre same. Napačno je razmišljanje nekaterih, ki se lotijo
postavljanja predstav tako, da si preberejo besedilo, razdelijo vloge, vadijo ter na
koncu uprizorijo predstavo. Preden se učitelj loti obdelave besedila z učenci, mora
veliko ur nameniti improvizaciji, prostoru in karakterjem (Korošec, net). Mentor mora
za uprizoritev izbrati dramsko besedilo, ki je pisano na način, da ga je mogoče
izvesti na odru. Za učence naj izbere besedilo mladinske dramatike, saj je
primernejše od nemladinske. Besedilo naj zajema elemente replik in elemente režije
oziroma glavno in stransko besedilo (didaskalije). Od drugih nedramskih žanrov se
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razlikuje po naslednjih lastnostih: umetniškost, uprizoritev, dialoškost in
predstavljivost prostora. Določena besedila vsebujejo zgolj nekatere elemente,
dramsko besedilo pa vsebuje prav vse lastnosti (Saksida, 1998). Dramsko besedilo
je učitelju in učencem osnova, saj ga lahko preoblikujejo tako, da ga lažje uprizorijo
na določenem odru.
Gledališče daje otrokom priložnosti, da raziskujejo, se pogovarjajo, se soočajo s
težavami in izražajo svoja čustva v sprejemajočem okolju. Otroci lahko skozi
gledališče raziskujejo svojo lastno kulturno vrednost. Številnim učencem omogoča,
da razmišljajo ustvarjalno in se ustrezno odzovejo na položaj, v katerem se znajdejo.
Učenci se z gledališčem naučijo tudi kritičnega mišljenja in reševanja različnih težav,
ki sta pomembna za vsa področja učenja. Učijo se tudi prevzemati različne
odgovornosti in sprejemati različne odločitve (Farmer, 2011). Kadar kateri od
učencev sprejme določeno odgovornost, a se te ne drži, so drugi udeleženci jezni
nanj, kar je zanj največja kazen. Zato se učenci navadno trudijo in skrbno opravijo
svoje zadolžitve.
Mentor gledališke skupine ali učitelj dramskega krožka ima veliko odgovornost.
Otroke mora pripraviti do tega, da začnejo izražati svoja čustva, želje in strahove, pri
tem pa jih mora voditi tudi skozi proces in jim nuditi varnost in zaupanje. Konec
koncev mora z otroki narediti tudi končni produkt – predstavo. Izredno zanimivo je to,
kako veliko odgovornost polagamo mentorjem v primerjavi s tem, kako malo
izobrazbe jim pri tem nudimo (Šmalc, net.).
V Sloveniji po podatkih JSKD (podatki za leto 2008) deluje 678 otroških gledaliških in
lutkovnih skupin, velika večina v okviru vrtcev in šol. Večino skupin vodijo učitelji
brez gledališke izobrazbe, nekatere pa vodijo poklicni gledališčniki, ki nimajo
pedagoške izobrazbe. Težava se pojavi, ko so poklicni igralci, ki vodijo skupine,
veliko bolj usmerjeni v predstavo samo kot na učence. Učitelji pa imajo pedagoško
znanje, vendar marsikateremu manjka gledališko, ki je za oblikovanje predstave
potrebno (Šmalc, net).
Dobro bi torej bilo, da bi se čim več učiteljev, ki poučuje gledališke skupine, udeležilo
Šole za režiserje in mentorje gledaliških skupin, ki učitelje seznani z načini
ustvarjanja v gledališču od zasnove in režijskega koncepta do dela z igralcem in
končne predstave. Tako bi učitelji pridobili strokovno gledališko znanje za ustvarjanje
predstave. Problem je v tem, da je šola za režiserje in mentorje plačljiva, prav tako
niso poceni niti druge delavnice. Poleg tega pa pri tem obstaja tudi nevarnost
posnemanja profesionalnega modela nastajanja predstave. Zgodilo bi se namreč
lahko, da se učenci ne bi več počutili sproščeno in sprejeto.
Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani poteka več različnih izbirnih predmetov, ki se jih
študentje lahko udeležijo, in tam tudi dobijo osnovno znanje o gledališču in
postavljanju predstave. V okviru rednega študija izvajajo tudi predmet Ustvarjalni gib
in lutke, ki ponuja različne ideje za poučevanje s pristopom lutk in ustvarjalnega giba.
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3.2.1 POMEMBNOST MLADINSKIH GLEDALIŠKIH PREDSTAV
Otroške in gledališke predstave imajo v sebi pomembno sporočilo ali skriti nauk.
Predstava tako otroke vzgaja na nek poseben način. Otroci se v lik v predstavi
vživijo in ga doživljajo, kot da se predstava dogaja njim samim.
D. Potočnjak nam v svojem prispevku z različnimi primeri gledaliških predstav oriše
vlogo gledališča pri razreševanju tabu tem. »Gledališče kot umetnost je pomembno
predvsem zaradi živega stika, močnih doživetij ter identifikacije, ki jih omogoča
gledalcem« (2011, str. 57).
S pomočjo gledaliških predstav se tako lahko razrešujejo in pojasnijo različne
neprijetne teme za otroke, o katerih drugače le stežka spregovorijo in jih potiskajo
vase. Nasilje v družini, ločitve, smrt, spolnost in podobne teme so tiste, ki jih otroci
skušajo skriti čim globlje vase, zato je pred in po predstavi pomemben pogovor.
»Potrjeno je, da prav s pogovorom in razširjanjem vsebin dosegajo gledališke
predstave za mladino še veliko večji učinek. Gledališče najbolj učinkuje, kadar se v
gledalcu ob gledanju in doživljanju zastavi tudi veliko vprašanj in asociacij. Po navadi
so ta vprašanja podobna tistim, ki si jih tudi sicer zastavljamo v življenju, zato je
dialog oz. izmenjava mnenj po predstavi nujna. Vsaka predstava namreč govori tudi
o nas” (Potočnjak, 2011, str. 60).
Gledališka sredstva so pomemben medij, ki učencem pomaga pri izražanju
njihovega odnosa do sveta. Pri starejših učencih je to tudi pomemben medij za
pogovor o tabu temah in njihovih čustvih. Učenci se lahko identificirajo z gledališkimi
liki in skozi igro urejajo medsebojne odnose ter se sproščeno izražajo (Korošec, net).
Pomemben sestavni del gledališča je tudi izkušnja gledanja dobre predstave.
Zagotavljanje te izkušnje je včasih tudi težava, ker so velike razlike v kakovosti in
dostopnosti predstav za otroke (McCaslin, 2006). Problem današnjega časa in
ogledov predstav se pojavi, ko učenci ne znajo več upoštevati gledališkega bontona
in se tako med predstavami neprimerno vedejo, na primer žvižgajo, se pogovarjajo,
cmokajo itd. Nekateri učitelji se zato nekoliko izogibajo predstavam, saj se sramujejo
vedenja svojih učencev (Polončič Ruparčič, 2008). Na predstavo je treba učence
dobro pripraviti, jim o njej povedati kaj zanimivega, ali jih opozoriti, na kaj morajo biti
pozorni. Če bodo predstavo videli samo kot izlet in zabavo, se bodo temu primerno
tudi vedli.
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4 GLEDALIŠČE KOT DEL UMETNOSTNE IN KULTURNE
VZGOJE
Umetnostna in kulturna vzgoja sta pomembni, saj otrokom pomagata razvijati njihovo
ustvarjalnost, lastno identiteto in kulturno rast.
Države v Evropski uniji (Bucik, Požar Matijašič in Pirc, 2011) se tega zavedajo in
zato je v skoraj vseh državah učenje o umetnosti predvideno v celotnem obdobju
izobraževanja. Število ur in predmetov pa se od države do države razlikuje. V vseh
državah učni načrti vsebujejo glasbeno in likovno vzgojo, v številnih igro, ples in
umetno obrt, kultura in mediji pa sta na seznamu redko. Gledališka umetnost je v
polovici držav obvezen predmet oziroma del obveznih predmetov, v tretjini držav pa
pa jo ponujajo kot izbirno vsebino.
Na seznam ciljev kulturno-umetnostne vzgoje spadajo:
-

Bralna kultura
film in avdiovizualna kultura,
glasbena umetnost,
kulturna dediščina in tehniška kultura,
likovna umetnost in
uprizoritvene umetnosti (sem sodi tudi gledališče).

Glede na to, da je tudi Slovenija ena od držav, ki ima likovno in glasbeno umetnost
izoblikovani kot samostojna predmeta, druge umetnosti in kulture pa le v okviru
drugih rednih in izbirnih predmetov, bi bilo morda smiselno, da bi združila v en
predmet več umetnostnih vsebin (med drugim tudi gledališče), tako kot so to že
naredile nekatere države. Na Češkem, Nizozemskem in Slovaškem imajo tako na
primer umetnostne vsebine zbrane v predmetu umetnostna-kulturna vzgoja, v Grčiji
pa v estetski vzgoji (Krek in Metljak, 2011, str. 125, 126).
C. Cornett in K. Smithrim (2001) vidita v gledališču naslednje prednosti in zato ne bi
smelo v edukacijskem procesu igrati le stranske vloge:
1. Je del resničnega življenja in učence pripravlja na spopadanje z življenjskimi
težavami – učencem omogoča vaditi določene vloge, da naravno doživljajo
individualne in osebne ideje ter čustva.
2. Povezuje učence, da ustvarjalno rešujejo probleme in sprejemajo odločitve –
učenci doživljajo globlje izkušnje in razmišljanje, pri tem jih spodbuja k
različnim vprašanjem, odzivanju in pojasnjevanju kaj so občutili in razmišljali.
3. Pri učencih razvija verbalno in neverbalno komunikacijo – skozi različne vloge
vadijo komunikacijo, ki krepi telesno izražanje, mimiko, različne glasove itd.
4. Lahko izboljša učenčevo psihološko dobro počutje – skozi različne vloge
lahko učenec izraža resnične občutke brez strahu, da bi ga drugi obsojali ali
kritizirali. Učenec je lahko to, kar je, lahko pa tudi nekdo drug, ko igra neko
določeno vlogo.
5. Razvija empatijo in nove perspektive – ob različnih vlogah in značajih
omogoča učencem uporabljati vsa čutila, da bi razumeli vloge, kot so mišljene
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v scenarijih. Učenje, kako se izraziti na različne načine, pa pomaga graditi
močan značaj in osebnost.
6. Gradi sodelovanje med učenci in razvija druge socialne veščine – vsak se
mora počutiti sprejetega in dobro sodelovati z drugimi, da je okolje za vse
prijetno. Ko delujejo skupaj kot skupina, se spodbujajo, in to jih motivira za
sodelovanje.
7. Povečuje koncentracijo – učenci se najbolje učijo, kadar so aktivno vključeni
in zainteresirani. Ker so učenci osredotočeni, se njihova koncentracija zgolj
povečuje.
8. Učencem pomaga prepoznati in razvijati moralne vrednote – učitelji morajo
omogočiti učencem prostor in možnosti, da odkrijejo povezave v moralnih
vprašanjih in vrednotah, med tem ko se ukvarjajo z gledališčem, namesto da
jim o tem samo razlagajo sami.
9. Je alternativni način za učenje z opazovanjem – pri učenju nove snovi je treba
vedno gledati na predznanje učencev. Gledališče je lahko zelo praktično za
vpogled v snov ali ponavljanje le te. Učitelj lahko tako oceni, kaj učenci že
znajo.
10. Je zabavno – če učenci v snovi uživajo je to veliko bolj motivacijsko.
11. Prispeva k estetskemu razvoju.
12. Je način učenja, ki vključuje tudi druga področja kurikula – gledališče se
lahko uporablja kot orodje za poučevanje in pomoč učencem. Ti lahko svet
okoli sebe raziskujejo s pomočjo različnih likov in vlog ter gradijo odnose do
drugih s pomočjo različnih likov.
Da bi gledališče postalo enakovredno drugim predmetom, bi bilo treba, da bi se zanj
zavzelo več učiteljev, ki bi glasno podali predloge in razloge za enačenje gledališča z
drugimi predmeti. Tako se je na Finskem zavzela tudi učiteljica T. Karppinen (2002),
ki je jasno izrazila svoje mnenje o pomembnosti gledališča tudi zato, ker ga imajo
otroci v šoli radi. Poudarila je, da so v Braziliji vse umetnosti (glasba, ples, gledališče
itd.) enakovredne v izobraževanju. Vse umetnosti imajo svoje posebne naloge in jih
ne morejo nadomestiti drugi predmeti. Ključ dobrega gledališča pa so dobro
izobraženi in motivirani učitelji, ki so se pripravljeni ves čas izobraževati in
izpopolnjevati. Prvič je vso državo opozorila, da gledališče ni samo zabava za prosti
čas, ampak pomemben predmet za šolski kurikul.
Vprašanje, ali naj učitelji gledališče poučujejo kot predmet sam po sebi, ali naj ga
uporabljajo zgolj kot sredstvo za poučevanje drugih predmetov, je predmet stalnih
polemik v tujini. Vsaka stran ima svoje zagovornike, med njimi pa so tudi učitelji, ki
niso opredeljeni. Treba pa je vedeti, da je gledališče kot umetnost in gledališče kot
medij poučevanja, nekaj popolnoma drugega (McCaslin, 2006).
Gledališče kot samostojen predmet nima mesta na nobeni od slovenskih osnovnih
šol. Da bi to mesto pridobilo, bi morali zainteresirani učitelji stopiti skupaj in podati
svoje zahteve. Menim pa, da bo treba prehoditi še dolgo pot, preden se bo
gledališče uveljavilo tudi v slovenskih šolah.
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5 PRIMERJAVA UČITELJSKEGA IN IGRALSKEGA POKLICA
Večina učiteljev se sploh ne zaveda, kako je njihova vloga poučevanja podobna vlogi
igralca. Učitelj mora učence pritegniti tako, kot mora igralec pritegniti svoje
občinstvo, če želi doseči svoj cilj. To včasih učiteljem povzroča težave, zato
uporabljajo bolj ali manj neustrezne tehnike, kot so povzdigovanje glasu, mahanje in
neresnične grožnje. Velikokrat se je treba vživeti v svet otroka in učence na
ustvarjalen način motivirati.
Vsi učitelji, ki poučujejo, se dnevno srečujejo z gledališčem. »Ne nazadnje je vsaka
učna ura pripravljen govorni nastop z vsemi prvinami gledališča – od retorike do
skrbno premišljene dramaturgije ter seveda izvedbe – igre« (Šmalc, net.). Učitelj je
tako kot igralec na odru, samo da je ta pred tablo, za katedrom, ali z otroki pri
gledališki dejavnosti.
Primerjavo učiteljskega in igralskega poklica predstavi v svojem članku K.
Podbevšek (1995). Ta se bolj osredotoča na učitelje slovenščine, ki jo poučujejo tudi
učitelji razrednega pouka. Učitelji morajo prav tako kot igralci obvladati verbalno in
nebesedno komunikacijo, saj morajo ves čas nastopati pred učenci. Obvladovati
morajo psihično vez z občinstvom. Bolj ko jo obvladajo, bolj jih učenci poslušajo in se
posledično tudi več naučijo. To lahko ohranjajo na različne načine, da gledajo
poslušalce v oči ali pa se gibajo po prostoru. Poleg tega morata učitelj in igralec
obvladovati knjižni jezik, imeti morata zdrav glas, morata znati uporabljati mimiko ter
kretnje itn.
Učitelji morajo prav tako kot igralci na odru, če želijo vzpostaviti želeno vzdušje v
svoji učilnici, znati uporabljati govorico telesa, glas, igrati vlogo, ki jo imajo in
improvizirati pravi Hanley (2015).
a) Pri govorici telesa mora učitelj prav tako kot igralec pretiravati z gibi, ko nekaj
razlaga, da poudari, kar je pomembno. Ko kdo od učencev govori, je dobro, da učitelj
naredi nekaj korakov proti njemu, da pokaže fizično zanimanje, pri tem mu tudi
prikima. Učitelj mora z učenci ves čas vzpostavljati očesni stik, paziti pa mora tudi,
da ne drži »zaprte« telesne drže in se izogiba fizičnih signalov, ki lahko odvrnejo od
učnega procesa (npr. nenehno preverjanje časa).
b) Kot dober igralec mora tudi učitelj znati uporabljati glas. V različnih položajih mora
uporabljati različne glasove. Učinkovit učitelj zna namerno znižati ali zvišati glas,
spremeniti intenziteto in barvo glasu za učinkovitejšo komunikacijo z učenci, torej na
način, na kakršnega igralec komunicira z občinstvom.
c) Najpomembnejša vloga v razredu je igranje vloge učitelja. Vsak učitelj zna
odigrati vlogo zaskrbljenega ali razočaranega učitelja, ko je to potrebno. Za vse
učence pa bi bilo bolj zanimivo, če bi učitelj odigral vlogo v zgodbi, ki jo bere
učencem. Za posredovanje informacij je bolje, da učitelj spodbudi razpravo z učenci,
ne da jim zgolj podaja nove informacije.
č) Dobri igralci improvizirajo tako dobro, da nihče od gledalcev ne ugotovi, da je
prizor improviziran. Podobno dobro morajo znati improvizirati tudi učitelji, ki nikoli ne
vedo, kaj bo spremenilo njihovo uro. Vse mora biti videti tako, kot da je del njihovega
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načrta. Tako lahko učitelj vedno znova vnaša nove izvirne ideje. Pomembno je tudi,
da uporabljajo humor, ki je ključ za marsikateri nenačrtovani trenutek. To ne pomeni,
da mora biti vsak trenutek izjemno zabaven, pač pa da zna učitelj samozavestno in
naravno rešiti vsako nastalo situacijo.
V gledališču kot gledalci radi vidimo, če so določene vsebine prikazane komično, da
se lahko nasmejimo. Kot igralka v gledališču tudi vem, da je smeh gledalcev največja
nagrada za igralce komedije. Podobno je tudi pri učiteljih, za katere je pomembno,
da znajo učne vsebine kdaj tudi predstaviti na humoren način in v razredu večkrat
ustvariti humorno atmosfero. Po mojih izkušnjah ta učence posebej pritegne in pri
njih povzroči dodatno motivacijo za spremljanje pouka. Seveda to ne pomeni, da
mora biti pouk ena sama komedija, temveč da je dobro, če učitelj vsake toliko v pouk
vključi kakšno šalo.
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6 EMPIRIČNI DEL
V prvi delu empiričnega dela so bile raziskane vloge rabe gledališča v slovenskih
osnovnih šolah pri komunikaciji in sodelovanju otrok pri postavljanju predstave. Izziv
za to raziskavo mi je postavila Andreja Černel, ki v svojem magistrskem delu
predstavlja učinke rabe gledaliških tehnik v šoli (motivacija, učne spretnosti,
medpredmetno povezovanje, zadovoljevanje psiholoških potreb itd.). Poleg
omenjene avtorice tudi Mojca Kolenc v svojem magistrskem delu, Učinkovitost
poučevanja s pomočjo umetnostnih sredstev, predstavlja vlogo gledališke igre
(razvoj domišljije, samostojnega mišljenja, socialnih veščin, govora itd.) in različne
načine poučevanja s pomočjo gledališča.
Prvo raziskavo sem izvedla na podružnični osnovni šoli Dolenja Nemška vas pri
Trebnjem. Izbrane učence sem opazovala med gledališkim krožkom, odmori, v
jutranjem varstvu in na pohodu. Ti isti učenci so rešili anketo pred začetkom
gledališkega krožka in po končani predstavi. Obakrat sem naredila tudi sociogram.
Zaradi lažjega analiziranja podatkov sem učence med igro tudi posnela - avdio- in
videoposnetek.
Drugi del empiričnega dela se nanaša na anketni vprašalnik. Ker je v magistrskem
delu Andreje Černel v raziskavo zajeta le Štajerska regija, sem sama raziskala, kako
so gledališke tehnike in dejavnosti ter gledališki krožek razširjeni po celotni Sloveniji.
Uporabila sem podoben anketni vprašalnik, kot Andreja Černel.
Temeljni cilji raziskav:
Cilj 1: Ugotoviti, kakšno vlogo ima uporaba gledaliških izraznih sredstev pri
komunikaciji v šoli.
Cilj 2: Ugotoviti, kakšno vlogo ima uporaba gledaliških izraznih sredstev pri
sodelovanju otrok v šoli.
Cilj 3: Ugotoviti, kakšno vlogo ima uporaba gledaliških izraznih sredstev pri rabi
knjižnega jezika.
Cilj 4: Ugotoviti pogostost uporabe gledaliških tehnik pri pouku in za uprizoritev.
HIPOTEZE:
Hipoteza 1: Predvidevam, da aktivno vključevanje v pripravo gledališke predstave
prispeva k dobri komunikaciji in sodelovanju v skupini.
Hipoteza 2: Predvidevam, da aktivno vključevanje v pripravo predstave prispeva h
kakovostnejši rabi knjižnega jezika.
Hipoteza 3: Predvidevam, da učitelji slovenskih šol gledališke tehnike pri pouku
uporabljajo redko.
Hipoteza 4: Predvidevam, da učitelji slovenskih šol gledališke tehnike z namenom
uprizoritve predstave uporabljajo redko.
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6.1

RAZISKAVA O VLOGI GLEDALIŠKIH IZRAZNIH SREDSTEV PRI
KOMUNIKACIJI, SODELOVANJU IN RABI KNJIŽNEGA JEZIKA
6.1.1 VZOREC IN METODE DELA
6.1.1.1

VZOREC

Raziskava je potekala štiri mesece na podružnični osnovni šoli Dolenja Nemška vas.
Opazovala sem naključne učence in učenke od 2. do 5. razreda, ki so se na začetku
leta vključili v dramski krožek. Posebno pozornost sem namenila trem deklicam in
trem dečkom. Te sem opazovala tudi med odmori, v jutranjem varstvu in na pohodu.
Pri izvajanju raziskave sem upoštevala etična načela za epidemiološko delo. Vsi
posamezniki so v raziskavi sodelovali prostovoljno. Učenci in njihovi starši so bili
seznanjeni z namenom raziskave. Pridobila sem tudi vsa potrebna pisna dovoljenja
staršev za sodelovanje otrok. Vsi pridobljeni podatki in posnetki so namenjeni zgolj v
raziskovalne namene.

6.1.1.2

METODA DELA
6.1.1.2.1

Merski pripomoček in postopek

Vlogo gledaliških izraznih sredstev pri komunikaciji, sodelovanju in rabi knjižnega
jezika sem preverila pri dramskem krožku, v jutranjem varstvu, med odmori in na
pohodu učencev; od začetka dramskega krožka do prve uprizorjene predstave.
Raziskava, ki je potekala štiri mesece, je vključevala opazovanje, sprotno beleženje
in posnetke, ki so nastali v obdobju raziskave. Na začetku in koncu raziskave sem
izvedla tudi kratko anketo za učenke in učence, s katero sem preverila tudi njihovo
pisno izražanje. Na začetku in koncu raziskave sem izvedla tudi sociogram, s
katerim sem preverila priljubljenost učencev in njihovo sodelovanje.
Udeležencem raziskave sem predstavila namen raziskovanja, pridobila sem vsa
pisna soglasja staršev za sodelovanje. Zagotovila sem tudi anonimnost.
6.1.1.2.2

Postopek zbiranja podatkov

Podatke za raziskavo sem zbirala štiri mesece. Raziskovanje je potekalo na
podružnični šoli Dolenja Nemška vas, vanjo pa so bili vključeni učenci in učenke od
2. do 5. razreda. Štiri mesece sem podatke zbirala s sistematičnim opazovanjem, z
avdio- in videoposnetki. Učence sem opazovala med dramskim krožkom in drugimi
dejavnostmi v šoli. Podatke sem zbirala od samega začetka gledališkega krožka do
prve predstave, ki so jo uprizorili učenci.
6.1.1.2.3

Obdelava podatkov

Opazovalne sheme, avdio- in videoposnetke, ankete učencev ter informacije učiteljic
sem analizirala s postopki kvalitativne anallize. Dobljene podatke sem analizirala
glede na cilje raziskave, kratke ankete učencev pa sem obdelala kvantitativno.
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6.1.2 REZULTATI IN RAZPRAVA
6.1.2.1

ANKETE ZA UČENCE IN SOCIOGRAM

Učenci, ki so sodelovali v dramskem krožku, so na začetku in na koncu opazovanja
rešili kratki anketi (priloga 1 in priloga 2). Na ta način sem pridobila dodatne
informacije o učencih, hkrati pa se je pri vprašanjih odprtega tipa pokazalo njihovo
pisno izražanje pred in po predstavi. Poleg ankete sem izvedla tudi sociogram
(priloga 3), in sicer tako, da so učenci obakrat zapisali na list tudi tri druge
udeležence dramskega krožka.
Cilja: - ugotoviti, kakšno vlogo ima uporaba gledaliških izraznih sredstev pri
komunikaciji v šoli;
- ugotoviti, kakšno vlogo ima uporaba gledaliških izraznih sredstev pri sodelovanju
otrok v šoli.
a) Anketna vprašalnika učencev
Prvi anketni vprašalnik sem izvedla prvo uro pri dramskem krožku. Rezultati so
sledeči:
Graf 1: Spol udeležencev dramskega krožka.

Anketni vprašalnik je izpolnilo 11 učencev, od tega osem deklic in trije dečki.

19

Graf 2: Odgovori učencev na vprašanje: Kdo te je spodbudil k udeležbi?

Za sodelovanje pri dramskem krožku se je kar osem udeleženih odločilo samih. Dva
udeleženca so spodbujali starši, enega je spodbudila učiteljica.
Graf 3: Razlogi učencev za udeležbo

Vprašanje, zakaj so se odločili sodelovati pri dramskem krožku, je bilo odprtega tipa,
zato sta dve učenki navedli tudi dva razloga. Kar sedem učencev je kot razlog za
udeležbo pri dramskem krožku navedlo, da so se krožka udeležili zato, ker radi
nastopajo. Trije učenci so navedli, da bi se radi naučili nastopati. To sta torej glavna
razloga za udeležbo pri dramskem krožku. Nekdo je tudi navedel, da se je
dramskega krožka udeležil, da ne bi imel več treme pri nastopanju. Ena udeleženka
je poleg razloga, da rada nastopa, navedla tudi, da se je za udeležbo odločila zaradi
druženja s sošolkami. Eden od učencev pa je poleg prvega razloga navedel, da se je
krožka udeležil, ker drugi menijo, da mu gre igranje dobro.
Iz tega vprašanja lahko torej razberemo, da imajo učenci veliko željo po nastopanju.
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Graf 4: Pričakovanja učencev

Vprašanje o pričakovanjih učencev je bilo odprtega tipa. Učenci so lahko zapisali več
odgovorov. Odgovori učencev so si bili med seboj zelo podobni. Kar pet učencev je
od dramskega krožka pričakovalo igranje različnih iger, trije pa so pričakovali
predstavo in nastope. Dva učenca sta pod pričakovanje navedla novo znanje, trije
pa, da se bodo pri dramskem krožku zabavali.
Odgovori učenci so bili tudi pri odprtem vprašanju zelo skromni. Le dve učenki sta
navedli dve pričakovanji. Obe sta imeli pod prvo pričakovanje navedeno igranje
predstav. Pod drugo pričakovanje pa je prva učenka navedla zabavo, druga pa, da
se bo kaj naučila.
Kot je bilo navedeno že v teoretičnem delu magistrske naloge, je uprizoritev
predstave za učence posebna motivacija (Majaron, 2006), kar je prikazala tudi kratka
anketa za učence. Največ učencev se je prijavilo k dramskemu krožku ravno zaradi
nastopanja in igranja predstav.
Drugi anketni vprašalnik so učenci dobili v reševanje po prvi odigrani predstavi.
Rezultati prvega in drugega vprašanja (spol in razred) so enaki rezultatom prvega
vprašalnika, saj so ga reševali isti udeleženci. Rezultati naslednjih vprašanj pa so
sledeči:

21

Graf 5: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj ti je pri dramskem krožku všeč?

Vprašanje »Kaj ti je pri dramskem krožku všeč?« je bilo v anketi odprtega tipa.
Učenci so nanj odgovorili zelo podobno. Štirje udeleženci so odgovorili, da jim je bilo
pri dramskem krožku všeč vse. Prav tako so štirje udeleženci odgovorili, da jim je
všeč vloga, ki jo igrajo. Dvema udeležencema so všeč igre, ki se igrajo pri dramskem
krožku. Eni udeleženki je všeč, da se pri krožku »zabava«, eni pa, da se nauči kaj
novega.
Tudi pri tem vprašanju, so lahko učenci navedli več odgovorov. Le ena učenka je
navedla dva razloga, zakaj ji je bil krožek všeč. Poleg vloge, ki jo igra, so ji bile všeč
tudi igre.
Vprašanje je bilo zastavljeno tako, da so udeleženci pri njem še odgovorili, kaj jim pri
dramskem krožku ni bilo všeč. Le dva udeleženca sta odgovorila na ta del vprašanja.
Ena udeleženka je zapisala, da ji pri dramskem krožku niso všeč učenci, ki so se ga
tudi udeležili, en udeleženec pa je zapisal, da mu ni všeč, da se mu smejijo. Ta
odgovor se mi je zdel še posebej zanimiv, saj je pred tem napisal, da mu je všeč
vloga kužka, ki jo igra. Ker je tako malo udeležencev, sem razbrala, za katerega
učenca gre v tem primeru. Zdi se mi zelo zanimivo, da mu ni všeč, da se mu drugi
smejijo, saj je svojo komično vlogo odigral tako dobro, da je bil smeh drugih po
mojem mnenju prej pohvala kot posmeh.
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Graf 6: Odgovori učencev na vprašanje: Ali se dobro počutiš na dramskem krožku?

Vsi učenci so na vprašanje »Ali se dobro počutiš na dramskem krožku?« odgovorili
pritrdilno. Razlogi za to pa so bili različni. Dva udeleženca sta podala zelo splošen
odgovor in za razlog, zakaj se dobro počutita, navedla, da jima je všeč. Štirje
udeleženci so na vprašanje odgovorili, da radi nastopajo. Dva udeleženca sta
navedla razlog za dobro fizično počutje, da lahko pri krožku sedita na blazinicah, ena
udeleženka pa socialnega, saj ima tu veliko prijateljev. Trije razlogi za dobro počutje
so bili povezani z znanjem. Ena udeleženka je navedla, da se dobro počuti, ker se
tudi drugi še učijo nastopanja. Razlog je zanimiv, saj imajo učenci navadno pri rednih
predmetih v šolah različno predznanje in zato so velikokrat izpostavljeni učenci, s
katerimi se doma starši ne ukvarjajo. Naslednji razlog za dobro počutje, povezan z
znanjem, je bil, da udeleženka ve, da zna. Ta razlog je logičen, saj se učenci, ki se
zavedajo, da jim gre nekaj dobro, posledično tudi bolje počutijo. Zadnji razlog,
povezan z znanjem, je, da se dobro počuti, ker se veliko nauči.
Tudi to vprašanje je bilo odprtega tipa, zato so lahko učenci podali več odgovorov.
Le ena učenka je navedla dva razloga, in sicer da rada nastopa in da ji je všeč.
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Graf 7: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj bi pri dramskem krožku spremenil?

Na vprašanje »Kaj bi pri dramskem krožku spremenil?« je kar sedem udeležencev
odgovorilo z besedo »nič«. Preostali štirje udeleženci so podali različne odgovore.
Ena udeleženka si želi, da bi bilo pri dramskem krožku bolj živahno. Na začetku pri
improvizacijah in poizkušanju različnih vlog je lahko živahno, vendar sta, če želimo
odigrati dobro predstavo, nato potrebna tudi disciplina in red. Eni od udeleženk niso
bili všeč navzoči, zato bi izbrala druge udeležence. Pri tem se mi zdi zanimivo, da
nobeden od udeleženih ne izstopa in da so, sodeč po izvedenem sociogramu, med
seboj dobro povezani. Ena od udeleženk je navedla, da bi si želela, da bi bilo na
krožku več udeležencev. Sama menim, da je bila to ravno prav velika skupina; tako
so lahko vsi učenci dobili vloge, skupaj z učiteljico pa sva se lahko posvetili prav
vsem. Zanimiv odgovor je podal učenec, ki je navedel, da bi raje imel drugo vlogo.
Na začetku anketnega vprašalnika je ta isti učenec navedel, da mu je všeč vloga, ki
jo je dobil.

Anketna vprašalnika sem zasnovala tako, da sem pri učencih preverila tudi pisno
izražanje na začetku dramskega krožka in po odigrani predstavi.
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Graf 8: Pisno izražanje učencev v anketnih vprašalnikih

Pri skoraj vseh učencih sem opazila, da so bili njihovi odgovori zelo skopi, čeprav so
imeli dovolj prostora za pisanje. V zgornjem grafu so prikazane razlike izražanja v
prvem in drugem anketnem vprašalniku. Preverila sem rabo neslovničnih besed,
napačno oblikovanje povedi, napačno rabo končnih in nekončnih ločil, pisanje kratkih
odgovorov, odgovarjanje s celimi povedmi in začenjanje povedi z vezniki zato, da in
ker.
Po analiziranih prvih anketnih vprašalnikih sem zasledila pet neslovničnih besed
(vedla, nastopu ...) in tri napačno oblikovane povedi (npr. Da bomo se naučili ...).
Manjkalo je 12 končnih ločil in bilo je kar sedem napak pri rabi nekončnih ločil.
Največ povedi (kar 11) so učenci začeli z veznikom da, štiri s ker in dve z veznikom
zato. S celimi povedmi je odgovorilo sedem učencev, devet odgovorov je bilo kratkih
(npr. Sama. Mami. Veliko iger.).
Po analiziranem drugem anketnem vprašalniku sem zasledila tri neslovnične besede
(ja, n´č, zmeram) in eno napačno oblikovano poved. Manjkalo je devet končnih in pet
nekončnih ločil. Kar 17 odgovorov je bilo v drugem vprašalniku zapisanih v celi
povedi, to je kar 10 odgovorov več kot v prvem anketnem vprašalniku. Kratkih je bilo
le šest odgovorov. Pet odgovorov se je začelo z veznikom ker, eden z da in štirje z
veznikom zato.
Pred reševanjem prve in druge ankete učencev nisem opozorila na pravopis.
Pokazal se je napredek pri pisnem izražanju učencev. V drugem anketnem
vprašalniku je bilo več povedi zapisanih v povedih in manj slovničnih napak. Manj
napak se je pojavljalo tudi pri rabi ločil.
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b) Sociogram učencev
Sociogram je pri udeležencih na začetku dramskega krožka pokazal, da prevladuje
dobra razredna klima.
Tabela 1: Rezultati sociometričnega preizkusa 1

OSEBA
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3
X8
Y1
Y2
X7
vsota izbir
vsota
vzajemnih
izbir

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

3
1

1
1
1
3
1
1
3

5

3
2

2

1
3

6
2

7

8

9
3

10

2
1

2
3
3

2
1

4
2

2
4
2

11

3
2

3

2

3
5
3

4

2

1
4
1

4
0

2
3
1

5
3

6
2

1
0

0
0

7

8
1

1
4
2

3
3
0

1
0

9

10

11

SSn
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
0,8
0,7
1,1
1,0
0,8

Tabela 2: Rezultati sociometričnega preizkusa 2

OSEBA
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3
X8
Y1
Y2
X7
vsota izbir
vsota
vzajemnih
izbir

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

2
1

3

4

2

3
3

1
1

3

2

1
3
1

3
3

2

1
2

3
3

4
2

3
2
1

2

1
3
3

2
2

2
1

2
3

2

4
3

2
1

2
1

1
3
4
3

1

3

2
5
3

2
2

SSn
1,0
1,1
1,0
0,9
0,9
1,1
0,9
0,9
1,1
1,2
0,9

Pri obeh sociometričnih preizkusih so sodelovali vsi učenci, ki so bili vključeni v
dramski krožek. V obeh tabelah so enako označeni isti učenci.
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Po obeh izvedenih sociometričnih preizkusih sem izračunala sociometrični status
posameznika (SSn

).

Po prvem merjenju so rezultati pokazali, da imajo nizek sociometrični status trije
udeleženci dramskega krožka (SS < 0,90). Glede na to, da je skupina zelo majhna,
ima le 11 članov, so pokazatelji še nekoliko nižji, zato lahko trdimo, da ima nizek
sociometrični status le ena udeleženka. Po kriterijih od 20 do 30 udeležencev ima
visok sociometrični status ena udeleženka (1,19 < SS). Glede na to, da je skupina
manjša, lahko trdim, da ima visok sociometrični status kar šest učencev, kar je več
kot polovica. Vsi drugi udeleženci imajo srednje visok sociometrični status.
Izračunala sem tudi indeks kohezivnosti skupine (Ik=

), ki je pokazal,

da je že na začetku prevladovala v skupini visoka povezanost (Ik = 0,67).
Pri merjenju sociometričnega statusa po odigrani prvi predstavi so rezultati pokazali,
da nobeden od učencev nima nizkega statusa. Visok sociometrični status so tokrat
dosegli štirje udeleženci, dva nižjega kot pri prvem merjenju. Indeks kohezivnosti je
prikazal zelo visoko povezanost (Ik = 1,45).
Po odigrani predstavi se je izkazalo, da pri krožku ni več nezaželenega učenca.
Učenci so postali povezani kot skupina, zato je bilo tudi manj povratnih izbir.

6.1.2.2

OPAZOVANJE UČENCEV

Opazovala sem tri učenke (X3, X7 in X8) in tri učence (Y1, Y2 in Y3), ki so bili
vključeni v dramski krožek na podružnični šoli Dolenja Nemška vas. Opazovanje je
potekalo pri dramskem krožku, v jutranjem varstvu, med odmori in na pohodu.
Beleženja zajemajo štiri mesece, od začetka dramskega krožka do prve uprizorjene
predstave. Raziskava je potekala z opazovanjem, sprotnim beleženjem in s pomočjo
posnetkov, ki so nastali med samo raziskavo. Ker sama nisem bila ves čas navzoča,
so mi s svojimi opažanji pomagale tudi učiteljice na šoli.
Raziskava je bila osredotočena na štiri kriterije:
-

neverbalna komunikacija,
verbalna komunikacija,
knjižni jezik,
sodelovanje.

Ti kriteriji so bili v tabeli, v katero sem vnašala svoje opazke med opazovanjem otrok
v šoli in po vnovičnem ogledu posnetkov.
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Učenka X3:
Tabela 3: Opazovalna tabela za učenko X3

X3
Na
začetku

Na
koncu

Neverbalna k.
Uporablja mimiko
pri branju besedila.
Dviguje roko. Pri
improvizaciji se
malo giba po
prostoru, malo
uporablja
nebesedna izrazna
sredstva, velikokrat
kaže hrbet.
Uporablja elemente
neverbalne
komunikacije pri
igranju besedila.
Uporablja mimiko,
kretnje rok, giba se
po odru, ne da bi
kazala hrbet.

Knjižnji jezik
Pri pogovoru
uporablja
narečne
besede (dumu,
šula, trapast ...)
in tujke (ful, kul
...).
Pri branju
uporablja
knjižni jezik.
Spreminja
V prostem
glasnost glede na času še vedno
kontekst. Uporabo uporablja
različnih čustev
narečje. Pri
pri igri (jeza,
igranju svoje
razočaranje,
vloge uporablja
veselje ...) s
knjižni jezik.
spremembo barve
glasu.
Verbalna k.
Veliko govori z
učiteljico in z
drugimi učenci.
Velikokrat klepeta
s prijateljicami, ko
ni na vrsti.

Sodelovanje
Sodeluje le s
svojimi
prijateljicami.
Na začetku
želi igrati igre
le s tistimi, ki
so si blizu.

Sodeluje z
vsemi učenci.
Ko ugotovi, da
ne more igrati
igre samo s
svojimi
prijateljicami,
pomaga tudi
drugim z
nasveti, kako
kaj odigrati.

Učenka je že na samem začetku opazovanja pokazala veliko navdušenje za dramski
krožek. Zelo je bila zainteresirana tudi za druge dejavnosti v šoli. Med odmori se je
zadrževala v krogu svojih prijateljic, drugače pa se je dobro razumela tudi s
preostalimi sošolci.
Pri dramskem krožku je že na začetku, ko so besedilo le brali, zelo dobro uporabljala
mimiko, gibe in druge elemente neverbalne komunikacije. Pri branju različnih igric se
je vedno javljala za večje vloge. Kadar ni bila izbrana, je vidno izražala
nezadovoljstvo s prišepetavanjem svojim prijateljicam. Ko se je branje prelevilo v
igro v razredu, se je dobro naučila besedilo za svojo vlogo, ki ji jo je dodelila
učiteljica. Pri igranju je uporabljala knjižni jezik, manjkali pa so gibanje in kretnje.
Velikokrat je kazala hrbet in se ni najbolje znašla na odru. Z učiteljico sva ji svetovali,
kako naj se postavi. Iz vaje v vajo je bolje igrala svojo vlogo. Čeprav je bila na
začetku vidno ogorčena, ker ni dobila samo pohval, temveč tudi nasvete, kako naj
bolje opravi svojo nalogo, je vidno napredovala. Na začetku je tudi hotela igrati le s
svojimi boljšimi prijateljicami. Nato pa je zelo dobro sodelovala tudi z mlajšimi učenci,
s katerimi prej ni želela sodelovati.
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Učenka X7:
Tabela 4: Opazovalna tabela za učenko X7

X7
Na začetku
opazovanja

Neverbalna k.
Pogosto zavija z
očmi.
Ne uporablja
mimike in
kretenj. Pogosto
je videti odsotna.

Verbalna k.
Učenka se
pogovarja le
med odmori s
svojo
prijateljico.

Knjižni jezik
Pri branju
besedila
uporablja
knjižni jezik.

Sodelovanje
Se ne javlja, ko
učiteljica deli
vloge.
Navadno so ji
dodeljene
stranske vloge.

Na koncu
opazovanja

Učenka pri igri
uporabi mimiko
in kretnje.
Prisoten je tudi
očesni stik z
gledalci.

Učenka je še
vedno zelo
zadržana.
Govori le,
kadar je kaj
vprašana.

Med
pogovorom
uporablja
neknjižni jezik.
Pri igri
uporablja
knjižno
pogovorni
jezik.

Pri igri ji je
dodeljena
stranska vloga.
Z drugimi
učenci
sodeluje,
kolikor je
potrebno.

Učenka že od samega začetka dramskega krožka ni pokazala pretiranega
zanimanja. Tudi med odmori in pri drugih dejavnostih je bila pogosto v svojem svetu.
Učiteljica mi je pojasnila, da ima osebne težave. Med opazovanjem ni bila nikoli
nasmejana. Ves čas je bila zadržana, celo v krogu svojih prijateljic med odmori.
Na začetku je učenka redno zamujala k dramskemu krožku. Vidno je bila odsotna in
nikoli se ni trudila, da bi dobila katero od večjih vlog. Vsako vlogo, ki jo je morala
odigrati, jo je dobro odigrala. Med vajami za igro sem večkrat opazila, da se smehlja,
kar sicer pri njej ni bilo ravno pogosto. Knjižni jezik je uporabljala zgolj pri branju. Pri
igranju je na začetku nekatere besede povedala po domače (pejmo, kuga pa ...),
drugače je uporabljala knjižni jezik. Na začetku dramskega krožka se je držala bolj
ali manj zase. Med odmori in drugimi dejavnostmi se je družila s prijateljico. Z njo sta
se večkrat umaknili v kakšen kotiček in se tiho pogovarjali. Iz tedna v teden sem
opažala, da se vse bolje razume tudi z drugimi učenci, predvsem z dečki iz
dramskega krožka. Na dramski krožek je začela prihajati pravočasno, izkazala se je
tudi pri oblikovanju kostumov.
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Učenka X8:
Tabela 5: Opazovalna tabela za učenko X8

X8
Na začetku
opazovanja

Neverbalna k.
Ves čas se
preseda.
Dviguje roko,
tudi ko ni
treba. Ne ve,
kdaj mora na
oder. Ko igra
na odru ima
roke sklenjene
in se prestopa.

Verbalna k.
Vedno ima kaj
povedati.
Govori tudi, ko
ni nič
vprašana.
Skače v
besedo in ne
posluša drugih.
Ko je na odru,
zelo tiho
govori.

Knjižni jezik
Tudi pri
pogovoru
uporablja
knjižni
pogovorni
jezik.

Na koncu
opazovanja

Dokler ni na
vrsti, mirno
čaka. Večkrat
se tako poglobi
v igro, da
pozabi iti na
oder. Ko ji z
učiteljico
pojasniva,
kako naj s
kretnjami neka
pokaže
oziroma kako
naj se giba, to
upošteva.

Spreminja
glasnost. Ko
igrajo drugi je
tiho in sledi
igri.

Med igranjem
in v svojem
prostem času
uporablja
knjižni
pogovorni
jezik.

Sodelovanje
Vedno si želi
ljubko vlogo
(zajček,
veverica,
psiček ...).
Drugi nočejo
sodelovati z
njo, saj nikoli
ne ve, kdaj je
na vrsti, ima
tudi težave z
besedilom.
Deklica se je
naučila
besedilo za
svojo vlogo, a
je pogosto kaj
pozabila. Drugi
učenci, ki na
začetku niso
odobravali
njenega
sodelovanja, ji
pomagajo, da
ve kaj mora
povedati in
kdaj mora na
oder.

Učenka je na začetku ves čas iskala pozornost. Drugi udeleženci je ravno zato niso
sprejemali.
Deklica je kljub veliki želji po sodelovanju imela ves čas težave z besedilom in nato
še z igro. Tudi ko se je besedilo naučila, je večkrat kakšen del pozabila in tega drugi
udeleženci niso odobravali. Večkrat so se pritoževali, ko je bila na vrsti. Po opozorilu
učiteljice, so ji začeli pomagati, da se je spomnila besedila, kretenj in gibanja. Na
začetku je bila tudi zelo vsiljiva. Ves čas je skakala v besedo drugih in se prepirala,
da bi dobila želene vloge. V pogovoru z drugimi in nasploh je uporabljala knjižno
pogovorni jezik. Na začetku opazovanja se med odmori in drugimi dejavnostmi
preostali otroci niso želeli igrati z njo. Hodila je od enega do drugega, vendar so jo
vsi zavračali ali ignorirali. Pozneje sem opazila, da se je povezala s še eno deklico iz
dramskega krožka, ki na začetku ni bila najbolj zaželena. V jutranjem varstvu in med
odmori sta se skupaj igrali, v njuno igro pa so se pogosto vključili tudi drugi.
30

Učenec Y1:
Tabela 6: Opazovalna tabela za učenca Y1

Y1
Na začetku
opazovanja

Neverbalna k.
Dviguje roko.
Je miren in
posluša druge.
Pri igranju se
ne giba.

Verbalna k.
Je tih, ne
klepeta. Govori
samo, ko je kaj
vprašan.

Na koncu
opazovanja

Kretnje in
gibanje
uporablja,
kakor mu je
predlagala
učiteljica.

Uporablja
različne jakosti
glasu. Podaja
tudi predloge
za izboljšavo
igre in
predloge za
kostume.

Knjižni jezik
Pri branju
uporablja
knjižni jezik.
Pri pogovoru
uporablja
narečne izraze
(nisem vedu,
hotu s'm ...).
Pri igri
uporablja
knjižni
pogovorni
jezik. V
prostem času
še vedno
uporablja
narečje.

Sodelovanje
Sodeluje, ko
dobi vlogo.
Nikoli se ne
javi sam.

Veliko
sodeluje.
Poleg igranja
pomaga tudi
pri kostumih,
lučeh.

Učenec je pri učnih aktivnostih tihe narave. Zanimivo pri njem je, da se razume z
vsemi, deklicami in dečki. Tudi med odmori se ne druži le s fanti.
Učenec je bil na začetku zelo zadržan pri dramskem krožku, med odmori in pri
drugih dejavnostih pa je deloval sproščeno. Za igro v prostem času je vsakič zbral
drugo skupino, vključeval se je v različne igre. Na začetku se ni javljal za vloge,
mirno je sedel in čakal, pozneje pa se je tudi sam začel javljati za njemu ljubše
vloge. Brez pobude se je javil tudi za izdelavo kostumov in skrb za luč. Po mojem in
učiteljičinem opažanju je učenec pri dramskem krožku pridobil samozavest. Na
začetku je bil zelo zadržan, nikoli se ni javil, tudi ko je dobil vlogo, jo je tiho bral. Po
večkratnih pohvalah in spodbudah pa je začel zelo dobro uporabljati svoj glas.
Uporabljati je začel tudi kretnje in gibe, ki sva mu jih pokazali. Podal je tudi predloge
za izboljšave pri drugih učencih in za kostume.
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Učenec Y2:
Tabela 7: Opazovalna tabela za učenca Y2

Y2
Na začetku
opazovanja

Na koncu
opazovanja

Neverbalna k.
Ves čas ima
na obrazu
različne izraze.
Kadar mu je
nekaj smešno,
se smeji. Ko
želi kaj
povedati,
običajno
dvigne roko.
Težko sedi pri
miru. Roke ima
ves čas v
žepu.
Pri igranju
uporablja
mimiko,
gibanje,
kretnje.

Verbalna k.
Rad govori,
bere zelo
počasi. Težave
mu delajo
dialogi, saj
nikoli ne ve,
kdaj je na vrsti.

Knjižni jezik
Pri branju
uporablja
knjižni jezik,
drugače
uporablja
narečje (kuga,
nikul ...).

Sodelovanje
Učenec si zelo
želi sodelovati.
Učiteljica mu
dodeli manjšo
vlogo, saj mu
branje in
knjižno
govorjenje
povzročata
veliko težav.

Že pri samem
oponašanju
živali
spreminja
jakost glasu.
Zna pokazati
različna čustva
(jezo,
nestrinjanje,
zadovoljstvo).

Knjižni jezik
uporablja pri
svojem
govorjenem
delu v igri.

Zelo si je želel
vlogo živali. To
mu je učiteljica
tudi dodelila in
vanjo se je
zelo dobro
vživel. Pomaga
drugim
učencem, ko
sam ni na vrsti.

Učenec je v jutranjem varstvu in med odmori glasen in živahen. Rad se pogovarja
tudi z učiteljicami in pomaga drugim, ko jim kaj povzroča preglavice.
Ko je učenec dobil vlogo, ki si jo je tako želel, je bil zelo vesel in se je zelo trudil, da
bi bil čim boljši. Na začetku je bil nespreten pri branju in knjižnem govorjenju, zato je
dobival le manjše vloge. Pri vlogi živali pa je imel malo besednega izražanja.
Upošteval je nasvete učiteljice, številnih kretenj se je spomnil tudi sam. Na začetku
je imel roke ves čas v žepih, nato pa jih je uporabil pri svoji vlogi. Učenec je bil tudi
ves čas prijazen do drugih. Kadar komu ni šlo kaj od rok, mu je vedno priskočil na
pomoč.
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Učenec Y3:
Tabela 8: Opazovalna tabela za učenca Y3

Y3
Na začetku
opazovanja

Neverbalna k.
Vedno dviguje
roko in želi kaj
povedati. Ves
čas tudi moti
ostale učence.

Na koncu
opazovanja

Učenec je ves
čas dodajal
svoje zamisli o
gibanju in
kretnjah sebe
in drugih.

Verbalna k.
Zelo rad govori
o stvareh, ki so
se mu zgodile
doma in niso
povezane z
dramskim
krožkom.
Rad komentira,
naučil se je
tudi pohvaliti
druge. Pri
različnih
vlogah
uporablja
različne
glasove.

Knjižni jezik
Knjižno
pogovorni jezik
uporablja pri
igri, drugače
govori v
dolenjskem
narečju.
Pri igranju
svoje vloge
uporablja
knjižni jezik,
drugače pa
knjižno
pogovorni jezik
s prvinami
narečja

Sodelovanje
Vedno si želi
sodelovati. Že
na samem
začetku je imel
ogromno idej,
kako kaj
odigrati.
Učiteljica mu je
dodelila vlogo,
ki si jo je želel.
Besedilo zanjo
se je zelo hitro
naučil. Tudi za
vse druge
učence ve,
kdaj so na
vrsti. Če kdo
pozabi
besedilo, ga
hitro spomni.

Učenec je zelo vsiljiv. Vedno želi govoriti o stvareh, ki niso z ničemer povezane. Med
odmori in v jutranjem varstvu se drugi učenci ne želijo igrati z njim.
Učenec je zelo samozavesten in kar malo vsiljiv. Vendar pa se je pri dramskem
krožku naučil počakati na vrsto. Ker sva z učiteljico omenili, naj dobro spremljajo
igro, tudi ko niso na vrsti, da bodo znali povedati, ali bi bilo dobro kaj spremeniti, je
učenec ves čas spremljal dogajanje na odru. Sam je podal tudi veliko predlogov za
sceno, kostume, geste določenih soigralcev, rekvizite ... Drugi učenci mu na začetku
niso posvečali pozornosti, sprejeli so ga kot soigralca. Svojo vlogo se je prvi naučil in
je bil vedno pripravljen pomagati tudi preostalim.
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Analiza
Hipotezi 1 in 2 sta bili zastavljeni glede na dejstva, ki jih navajajo v različnih
literaturah. Dramski krožek oziroma postavljanje gledališke predstave z učenci naj bi
učence med seboj povezal pri skupnem reševanju težav in sprejemanju odločitev.
Med učenci udeleženci naj bi se gradilo sodelovanje, razvila naj bi se tudi verbalna in
neverbalna komunikacija (Cornett in Smithrim, 2001).
Hipoteza 1: Predvidevam, da aktivno vključevanje za pripravo gledališke predstave
prispeva k dobri komunikaciji in sodelovanju v skupini.
Hipotezo glede na svoje opazovanje skupine potrdim. Učenci se na prvih vajah
pogosto niso strinjali. Nekateri niso želeli sodelovati z drugimi, drugi so bili ves čas
tiho. Na začetku so učenci vadili in improvizirali različne igre, da so se tisti, ki še
nikoli niso sodelovali pri krožku, spoznali z različnimi načini igranja. Učenci so se
preizkušali v različnih vlogah. Ko so začeli vaditi igro za uprizoritev predstave, so se
začeli povezovati kot skupina. Med seboj so si pomagali, se opozarjali in si svetovali.
Z disciplino pri krožku ni bilo težav. Kadar je kdo klepetal ali poskušal nagajati, so ga
umirili kar drugi učenci. Komunikacija na odru, v zakulisju in med občinstvom je bila
sproščena. Učenci so se med seboj veliko več pogovarjali tudi med ostalimi
dejavnostmi v šoli. Pri dramskem krožku ni bilo več »manj priljubljenih« udeležencev.
Na začetku leta sem opazila, da se nekateri učenci med seboj niso razumeli,
pozneje pa takega odklonilnega odnosa ni bilo več čutiti. Učenci so se naučili
počakati, da pridejo na vrsto. Na začetku vaj so si radi skakali v besedo in prekinjali
drug drugega. Skozi vaje so se naučili poslušati; saj so morali spremljati igro, da so
vedeli, kdaj so na vrsti sami. Druge so spremljali tudi zato, da so jih opozorili na
morebitne napake ali izboljšave.
Pri mojem opazovanju se je izkazalo, da gledališče res uči učence potrpežljivosti, ko
čakajo na svoj nastop oziroma zadolžitev, ki jo imajo. Učenci so podpirali drug
drugega in si pomagali. Med seboj so sodelovali in se učili delovati kot skupina. Prav
te značilnosti je v svojem članku zapisal tudi Taylor (2015). Učenci so se povezali
tudi kot celotna skupina, kar je pokazal sociogram. Pri dramskem krožku ni bilo več
»nezaželjenih« učencev, kar sem opazila tudi sama z opazovanjem.

Hipoteza 2: Predvidevam, da aktivno vključevanje za pripravo predstave prispeva h
kakovostnejši rabi knjižnega jezika.
Učenci živijo na območju, kjer je navzoče močno narečje. Nobena redkost niso
domače besede. Pri branju besedila vsi učenci uporabljajo knjižni jezik. Večina
učencev ga uporablja tudi pri improvizaciji. Med samo igro pri dramskem krožku
učenci uporabljajo knjižni pogovorni jezik. Opazila sem, da učenci v jutranjem
varstvu, med odmori in na pohodu ne uporabljajo knjižnega jezika, temveč se ves
čas sporazumevajo v narečju. Lahko torej trdim, da knjižni jezik učenci uporabljajo
pri igranju, ne pa tudi pri drugih dejavnostih.
Hipotezo lahko potrdimo, saj učenci med vajami in igranjem veliko bolj aktivno
uporabljajo knjižni jezik kot med drugimi dejavnostmi. Presenetila je tudi analiza
anketnih vprašalnikov. V drugem anketnem vprašalniku je bilo veliko manj slovničnih
napak, učenci so več odgovorov zapisali v celih povedih. Glede na raziskavo lahko
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torej trdimo, da aktivno vključevanje za pripravo predstave prispeva k boljši rabi
knjižnega jezika.
Gledališke igre dobro vplivajo na komunikacijo pri govoru in pri pisanju, koncentraciji,
reševanju problemov in sodelovanju učencev (Spolin, 1986). Pri gledaliških
predstavah se ponavadi uporablja knjižni jezik. Učenci so ga iz igre v igro bolje
uporabljali. Na začetku so pri govoru uporabljali veliko narečja in domačih izrazov, ki
pa jih je bilo z igre v igro manj. Enako je v svoji raziskavi ugotovila tudi A. Černel
(2013). Napredovalo je tudi pisno izražanje učencev, kar me je malo presenetilo.
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6.2

REZULTATI

IN RAZPRAVA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV UČITELJIC IN

UČITELJEV

6.2.1

PREDMET IN PROBLEM RAZISKAVE

Druga raziskava temelji na tem, kako pogosto učitelji prvega in drugega triletja v
osnovnih šolah po Sloveniji uporabljajo gledališke tehnike med vzgojnoizobraževalnim procesom in kako pogosto z učenci prirejajo gledališke predstave.
Prikazani so statistično obdelani podatki o uporabi gledaliških tehnik glede na triletje,
v katerem učitelji poučujejo in glede na pedagoške izkušnje učiteljev.
Cilji:
1. Ugotoviti, kako pogosto učitelji prvega in drugega triletja osnovnih šol
uporabljajo gledališke tehnike med poukom.
2. Ugotoviti, kako pogosto učitelji prvega in drugega triletja osnovnih šol
uprizorijo gledališko predstavo.
3. Ugotoviti, kateri učitelji (prvo ali drugo triletje) pogosteje uporabljajo gledališke
tehnike.
4. Ugotoviti, kakšen pomen ima gledališki krožek v slovenskih šolah.

6.2.2 HIPOTEZE

Hipoteza 1: Predvidevam, da učitelji slovenskih osnovnih šol gledališke tehnike pri
pouku uporabljajo redko.
Hipoteza 2: Predvidevam, da učitelji slovenskih osnovnih šol gledališke tehnike z
namenom uprizoritve predstave uporabljajo redko.
Hipoteza 3: Predvidevam, da učitelji prvega triletja pogosteje uporabljajo gledališke
tehnike kot učitelji drugega triletja.
Hipoteza 4: Predvidevam, da učitelji slovenskih osnovnih šol gledališkemu krožku ne
pripisujejo posebnega pomena.

6.2.3 METODOLOŠKI PRISTOP
Uporabo gledaliških tehnik v prvem in drugem triletju osnovnih šol sem preverila s
kvantitativno raziskavo, z anketnim vprašalnikom (priloga 4), ki je bil oblikovan za
potrebe raziskave. Vsebinsko so se vprašanja nanašala na pogostost rabe
gledaliških tehnik v vzgojno-izobraževalnem procesu in o pomenu le teh.
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Veljavnost anketnega vprašalnika sem preverila s Cronbach alfa koeficientom, ki je
pokazal, da je sprejemljivo zanesljiv (α = 0,656). Občutljivost vprašalnika sem
zagotovila s petstopenjsko lestvico. Objektivnost vprašalnika sem zagotovila z
natančnimi navodili v uvodu in pri posameznih vprašanjih.
Udeležencem raziskave sem predstavila namen raziskovanja. Zagotovila sem jim
anonimnost, rezultate ankete pa bom uporabila le v raziskovalne namene.
6.2.3.1

VZOREC

Anketni vprašalnik je bil izveden med učiteljicami in učitelji razrednega pouka po
celotni Sloveniji. Podružnične in centralne osnovne šole sem izbrala naključno.
Seznam šol, na katere je bil poslan anketni vprašalnik:
1. Dvojezična osnovna šola I Lendava
2. I. Osnovna šola Celje
3. Osnovna šola CENTER – Novo mesto
4. Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert
5. Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin
6. Osnovna šola Gabrovka-Dole
7. Osnovna šola Gorica Velenje
8. Osnovna šola III Murska Sobota
9. Osnovna šola Idrija
10. Osnovna šola Ledina Ljubljana
11. Osnovna šola Livade Izola
12. Osnovna šola Lovrenc na Pohorju
13. Osnovna šola Lucija
14. Osnovna šola Koper
15. Osnovna šola Majde Vrhovnik
16. Osnovna šola Mirna
17. Osnovna šola Naklo
18. Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
19. Osnovna šola Šentvid Ljubljana
20. Osnovna šola Toma Brejca Kamnik
21. Osnovna šola Trebnje
22. Osnovna šola Veliki Gaber
23. Osnovna šola Veržej
24. Osnovna šola Vič
25. Osnovna šola Žiri
26. Podružnična osnovna šola Podkum
27. Podružnična šola Vrtojba – OŠ Ivana Roba
28. Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Anketni vprašalnik je bil objavljen tudi na spletni strani uciteljska.net.
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Graf 9: Spol anketiranih učiteljic in učiteljev

SPOL

ženski

moški

Na anketni vprašalnik je odgovarjalo 116 anketirancev, od tega 114 učiteljic (98,3 %)
in 2 učitelja (1,7 %) razrednega pouka.
Tabela 9: Delovne izkušnje anketiranih učiteljic in učiteljev
Komulativni
Število

Odstotek

odstotek

Do 10 let

13

11.2

11.2

Od 10 do 20 let

37

31.9

43.1

Več kot 20 let

66

56.9

100.0

116

100.0

Skupaj

Med anketiranimi ima manj kot 10 let delovnih izkušenj malo več kot 11 odstotkov
učiteljev. Skoraj 32 odstotkov učiteljev ima od 10 do 20 let delovnih izkušenj, več kot
20 let pa ima skoraj 57 odstotkov anketiranih učiteljev prve in druge triade na
osnovnih šolah po Sloveniji.
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Graf 10: Odgovori anketiranih na vprašanje, katero triletje poučujejo

V šolskem letu 2015 / 2016 je 62 anketiranih učiteljev (53,4 %) poučevalo v prvih
treh razredih osnovne šole, 54 anketiranih (46,6 %) pa v drugih treh razredih
oziroma v drugi triadi osnovnih šol.
Pri pripravi in izvajanju raziskave so bila upoštevana 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.

6.2.3.2

PRIPRAVA, SESTAVA IN OPIS MERSKIH
INSTRUMENTOV

Anketni vprašalnik je bil oblikovan za potrebe konkretne raziskave, ob strokovnem
svetovanju mentorja. Vprašanja so se vsebinsko nanašala na pomen gledališča v
prvem in drugem triletju v osnovnih šolah.
Vprašalnik je bil sestavljen iz treh uvodnih vprašanj in štirinajst nadaljevalnih.
Uvodna vprašanja se navezujejo na osnovne podatke (spol, pedagoške delovne
izkušnje in triletje, v katerem poučujejo). Za uvodnimi vprašanji sta vprašanji, ki se
nanašata na pogostost uporabe gledaliških tehnik pri pouku in pogostost uprizarjanja
gledaliških predstav v razredu. Sledi vprašanje o navzočnosti gledališkega krožka na
šoli, na katerega anketiranec odgovori z DA ali NE. Temu sledi osem vprašanj z
lestvico strinjanja 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. Zadnji sklop vprašanj je odprtega tipa. Vprašanja se
nanašajo na pogostost uporabe gledaliških tehnik v razredu, strinjanje o gledaliških
predstavah in krožku, njihovem mnenju o vplivu gledališča na učence in o tem, ali le
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to popestri pouk v razredu. Zastavljena so bila tako, da se je z njimi preverilo njihovo
prejšnje mnenje.

6.2.3.3

POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV

Anketni vprašalnik je bil z dovoljenjem upravnice spletne strani objavljen na spletni
strani, ki jo uporabljajo predvsem učitelji - uciteljska.net. Spletna anketa je bila
dostopna dva meseca. Anketo je rešilo manj kot 50 učiteljev in učiteljic, od tega je
bilo nekaj anket nedokončanih.
Zaradi zagotavljanja zanesljivosti raziskave sem nato posredovala anketo na spletne
naslove različnih šol po Sloveniji s prošnjo ravnateljem, da jo posredujejo učiteljem
razrednega pouka. Anketo sem posredovala tudi vsem učiteljicam, pri katerih sem
opravljala prakso, nastope ter znankam in znancem, ki poučujejo na razredni stopnji,
saj je bil moj cilj pridobiti čim več odgovorov.

6.2.3.4

OBDELAVA PODATKOV

Izpolnjeni anketni vprašalniki so bili analizirani s pomočjo programa SPSS. Pri tem
so bile uporabljene naslednje statistične metode:



frekvenčna in procentualna razporeditev,
hi – kvadrat (χ²).

Ugotovitve so predstavljene v tabelah.
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6.2.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
HIPOTEZA 1: Predvidevam, da učitelji slovenskih osnovnih šol gledališke tehnike pri
pouku uporabljajo redko.
Tabela 10: Pogostost posluževanja gledaliških tehnik pri pouku

Komulativni
Število

Odstotek

odstotek

Vsak dan

3

2.6

2.6

Tedensko

57

49.1

51.7

Mesečno

38

32.8

84.5

Manj kot enkrat na mesec

18

15.5

100.0

116

100.0

Skupaj

Tabela 11: Mnenje anketiranih učiteljev o njihovi pogostosti uporabe gledaliških tehnik
Število
Sploh ne drži

Odstotek

Komulativni odstotek

2

1.7

1.7

Ne drži

20

17.2

19.0

Niti niti

33

28.4

47.4

Drži

47

40.5

87.9

Popolnoma drži

14

12.1

100.0

116

100.0

Skupaj

Tabeli 10 in 11 prikazujeta pogostost rabe gledaliških tehnik učiteljev pri pouku.
Gledališke tehnike vsak dan pri pouku uporabljajo trije anketirani učitelji (2,6 %).
Največ anketiranih (49,1 %) gledališke tehnike uporabljajo tedensko, 39 učiteljev (38
%) mesečno. 18 anketiranih učiteljev (15,5 %) uporablja gledališke tehnike manj kot
enkrat na mesec. S trditvijo »Pri pouku se pogosto poslužujem gledaliških tehnik«,
se ni strinjalo 22 anketiranih (18,9 %), strinjalo pa se je kar 61 anketiranih (52,6 %).
33 anketiranih (28,4 %) se ni opredelilo. Pri podrobnem pregledu anketnih
vprašalnikov sem ugotovila, da večina učiteljev, ki se pri zgoraj navedeni trditvi ni
mogla opredeliti, gledališke tehnike pri pouku uporablja mesečno.
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Tabela 12: Odgovori anketiranih učiteljev na vprašanje, ali se poslužujete gledaliških tehnik
Število

Odstotek

Komulativni odstotek

Sploh ne drži

2

1.7

1.7

Ne drži

2

1.7

3.4

Niti niti

29

25.0

28.4

Drži

47

40.5

69.0

Popolnoma drži

36

31.0

100.0

116

100.0

Skupaj

Tabela 12 prikazuje strinjanje anketiranih s trditvijo »Pri pouku uporabljam lutke, igre
vlog, ustvarjalni gib ...«. Trditev je 71,5 % anketiranih potrdilo. Le štirje anketirani
učitelji (3,4 %) so trditev zavrnili. Preostali (25,0 %) se pri tej trditvi niso opredelili. Pri
trditvi ni bila uporabljena beseda »pogosto«, zato menim, da je tudi razlog za večje
strinjanje od trditve v tabeli 11.
Hipoteza 1 je bila zavrnjena, saj sem ugotovila, da več kot 50 odstotkov učiteljev
pogosto uporablja gledališke tehnike pri pouku. Med mojo prakso v razredu temu
nisem bila nikoli priča, saj se nihče od učiteljev gledaliških tehnik ni posluževal
pogosto. Pričakovala sem podobne rezultate, kot jih je v svoji raziskavi navedla Ana
Černel (2013), ki je ugotovila, da učitelji gledaliških tehnik v Štajerski regiji ne
uporabljajo pogosto.
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HIPOTEZA 2: Predvidevam, da učitelji slovenskih osnovnih šol gledališke tehnike z
namenom uprizoritve predstave uporabljajo redko.

Tabela 13: Odgovori anketiranih na vprašanje, kako pogosto prirejajo predstave
Število
Mesečno

Odstotek

Komulativni odstotek

2

1.7

1.7

1x na pol leta

43

37.1

38.8

1x na leto

65

56.0

94.8

6

5.2

100.0

116

100.0

Nikoli
Skupaj

Tabela 14: Strinjanje anketiranih na trditev, da pogosto prirejajo predstave v razredu
Število
Sploh ne drži

Odstotek

Komulativni odstotek

7

6.0

6.0

Ne drži

46

39.7

45.7

Niti niti

29

25.0

70.7

Drži

24

20.7

91.4

Popolnoma drži

10

8.6

100.0

116

100.0

Skupaj

Tabeli 13 in 14 prikazujeta pogostost prirejanja predstav anketiranih pri učnem
procesu. Mesečno prirejata predstave v razredu dva anketirana (1,7 %). 43
anketiranih (37,1 %) predstave prireja enkrat na pol leta. Več kot polovica vprašanih
(56,0 %) prireja predstave enkrat na leto, šest (5,2 %) pa nikoli. S trditvijo »V razredu
pogosto prirejam predstave«, se strinja kar 34 učiteljev (29,3 %). Veliko učiteljev, ki
prireja predstave na pol leta, se je torej opredelilo, da jih prireja pogosto. 53
anketiranih (45,7 %) se ne strinja, da naj bi pogosto prirejali predstave, 25 odstotkov
pa se jih ni opredelilo. Po podrobnem pregledu sem ugotovila, da se niso opredelili
učitelji, ki v razredu prirejajo predstave največ enkrat na leto.
Hipotezo 2, da učitelji slovenskih osnovnih šol redko prirejajo predstave v razredu,
tako potrdim. Več kot 60 odstotkov učiteljev v razredu prireja predstave le enkrat na
leto oziroma nikoli. Menim, da je ta odstotek prevelik in da bi bilo potrebno, da se z
učenci odigra več predstav. Ni potrebno, da so vse predstave dolge, lahko se
uprizarja tudi krajše igre, ki ne vzamejo toliko časa in priprav.
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H3: Predvidevam, da učitelji prvega triletja pogosteje uporabljajo gledališke tehnike
kot učitelji drugega triletja.
Tabela 15: Pogostost posluževanja gledaliških predstav anketiranih učiteljev v povezavi s triletjem, v
katerem poučujejo

Pogostost posluževaja gledaliških
tehnik pri pouku
Manj kot
Tedensko ali
večkrat
V šolskem letu

1. triada število

enkrat na
Mesečno

mesec

Skupaj

39

19

5

63

61.9 %

30.2 %

7.9 %

100.0 %

21

19

13

53

39.6 %

35.8 %

24.5 %

100.0 %

60

38

18

116

51.7 %

32.8 %

15.5 %

100.0 %

2015/2016 poučujem
%
2. triada število

%
število

Skupaj

%

Da pogosto (tedensko ali večkrat) uporabljajo gledališke tehnike v procesu
poučevanja, se strinja 61,9 odstotka učiteljev prvega triletja in 39,6 odstotka drugega
triletja. Malo več kot 30 odstotkov učiteljev prvega triletja in več kot 35 odstotkov
drugega triletja gledališke tehnike pri pouku uporablja mesečno. Redko oziroma
manj kot enkrat na mesec gledališke tehnike uporablja 7,9 odstotka učiteljev prvega
triletja in skoraj 25 odstotkov učiteljev drugega triletja. Razlika med učitelji prvega in
drugega triletja ni statistično pomembna (χ²=8,154; g=2; P=0,017). Učitelji v prvem in
drugem triletju imajo pri poučevanju še veliko skupnega, po navadi so v šolah tudi
zelo povezani. Sama torej sklepam, da zato med njimi ni tako velikih razlik v
poučevanju in rabi gledaliških tehnik pri pouku.
Tretjo hipotez torej ovržemo, saj analiza uporabe gledaliških tehnik v procesu
poučevanja ni pokazala statistično pomembnih razlik med učitelji prvega in drugega
triletja.
Prav tako statistično pomembnih razlik ni pokazala raziskava A. Černel (2013), ki je
primerjala pogostost uporabe gledaliških tehnik v procesu poučevanja v prvem in
drugem triletju v štajerski regiji. Statistično pomembne razlike pa je pokazala
raziskava M. Kolenc (2012), pri kateri so se pokazale razlike pri pogostosti uporabe
umetnostnih sredstev (med katera spadajo tudi gledališke tehnike) glede na razred v
katerem poučujejo. Pri njeni raziskavi se je izkazalo, da učitelji prvega in drugega
razreda pogostreje uporabljajo umetnostna sredstva od učiteljev tretjega, četrtega in
petega razreda.
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H4: Predvidevam, da učitelji slovenskih osnovnih šol gledališkemu krožku ne
pripisujejo posebnega pomena.
Graf 11: Prisotnost dramskega krožka na šolah anketiranih

Graf prikazuje prisotnost gledališkega krožka na šolah anketiranih učiteljev. Štirje
anketirani (3,4 %) poučujejo na šolah, v katerih ne ponujajo gledališkega krožka.
Preostali (96,6 %) poučujejo na šolah, ki učencem ponujajo gledališki krožek.
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Tabela 16: Strinjanje anketiranih učiteljev s trditvijo, da je dramski krožek odlična dejavnost

Število

Odstotek

Komulativni odstotek

Niti niti

14

12.1

12.1

Drži

21

18.1

30.2

Popolnoma drži

81

69.8

100.0

116

100.0

Skupaj

Tabela 17: Strinjanje anketiranih učiteljev s triditvijo, da imajo na šoli dovolj gledaliških predstav
Število

Odstotek

Komulativni odstorek

Sploh ne drži

48

41.4

41.4

Ne drži

47

40.5

81.9

Niti niti

2

1.7

83.6

18

15.5

99.1

1

.9

100.0

116

100.0

Drži
Popolnoma drži
Skupaj

Da je gledališki krožek odlična dejavnost, se strinja 87,9 odstotka anketiranih
učiteljev. Preostali (12,1 %) se s trditvijo niti ne strinjajo in niti strinjajo. Nihče od
anketiranih se s trditvijo ni strinjal.
S trditvijo, da je na šoli dovolj gledaliških predstav učencev razrednega pouka, se
strinja 19 učiteljev (16,4 %). Da na šoli ni dovolj gledaliških predstav, meni kar 95
učiteljev (81,9 %), dva učitelja pa se nista opredelila (1,7 %).
Hipoteze 4 torej ne morem potrditi, saj se skoraj 90 % vprašanih strinja, da je
gledališki krožek odlična dejavnost. Več kot 80 % anketiranih učiteljev tudi meni, da
na šoli ni dovolj gledaliških predstav učencev razrednega pouka. Zanimivo pri tem je,
da učitelji sami priredijo tako malo predstav s svojimi učenci (največ učiteljev le eno
na leto). Če bi namreč učitelji sami s svojimi učenci postavili predstavo, bi jo lahko
uprizorili tudi pred drugimi razredi na šoli. To bi učencem predstavljajo še večji izziv,
na šoli pa bi bilo tako tudi več predstav učencev razrednega pouka, ki bi si jih lahko
ogledali tudi drugi.
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7 SKLEPNA RAZMIŠLJANJA
Skozi magistrsko delo sem želela najprej v teoriji predstaviti različne načine in
možnosti vključevanja gledališča v šolah. V Sloveniji se torej med poukom pojavlja
kot tehnika za poučevanje, pri dramskem krožku (včasih tudi pri pouku) pa za igranje
predstav. Skozi teoretični del sem predstavila predvsem prednosti rabe gledaliških
metod in vplive, ki se pojavijo pri vajah in samem uprizarjanju predstave. Kot navaja
Majaron (2006), je igranje predstave zelo motivacijsko, saj želijo učenci čim bolje
odigrali igro pred občinstvom. Poleg tega gledališče razvija tudi komunikacijo,
sodelovanje z drugimi, empatijo, ustvarjalnost, samozavest, vodenje in izražanje
mnenja vsakega posameznika (Farmer 2011).
Ker ni vedno verjeti teoriji, sem se odločila, da v prvi raziskavi sama preverim, kako
gledališče vpliva na komunikacijo in sodelovanje. Raziskave, ki sem jih opravila, so
bile le dopolnilo že opravljenim raziskavam mojih predhodnic in predhodnikov.
Izkazalo se je, da je tudi moja raziskava pokazala podobne rezultate. Komunikacija
in sodelovanje med učenci se je iz vaje v vajo izboljševala. To sem preverila z
opazovanjem, anketami in sociogramom. Sama sem bila prijetno presenečena, ker v
skupini ni prihajalo do prepirov, kot sem pričakovala, učenci so si namreč iz ure v uro
bolj pomagali med seboj.
Dobrih lastnosti gledališča bi se moralo zavedati tudi vse več učiteljev prvega in
drugega triletja, saj poteka veliko zanimivih seminarjev za učitelje, ki opozarjajo na
prednosti rabe različnih tehnik pri poučevanju (ustvarjalni gib, lutke ...). Učitelji si tudi
med pisanjem priprav vse pogosteje pomagajo s spletnimi stranmi za učitelje
(uciteljska.net, priprave.net ...), na katerih so objavljene različne dobre prakse in
priprave. Poleg tega tudi različne založbe ob delovnih zvezkih in učbenikih izdajajo
še priprave za učitelje. Tako dobijo učitelji različne ideje, med temi pa so tudi
gledališke. Ko učitelji sami preverijo različne gledališke metode, lahko opazijo, kako
se poveča motiviranost otrok, njihovo pomnjenje in sodelovanje. Menim, da je tudi to
eden od dejavnikov, ki pripomore k različnim načinom poučevanja. Sama sem
predpostavljala, da se učitelji redko poslužujejo gledaliških tehnik pri pouku, vendar
se je to v moji raziskavi izkazalo za napačno.
Da pa se učitelji v svojem razredu ne lotijo prav pogosto uprizarjanja predstav z
učenci, se je izkazalo tudi po analizi anketnega vprašalnika. Učitelji za to navajajo
različne razloge, ki se nanašajo na premajhen prostor (Farmer, 2011), pomanjkanje
časa, hrup (Geffen, 1997) in podobno. Vsi vemo, da to ne drži. Skozi raziskavo
učencev lahko trdim, da učitelji v tem primeru delajo napako. Igranje predstave
učencem pomeni zelo veliko, saj je to čas, ko se lahko popolnoma sprostijo. Lahko
postanejo nekdo drug, ali pa skozi igro izražajo sami sebe. Nekateri se na takšen
način izkažejo pred sošolci, prijatelji in starši. Učenci lahko na tak način tudi pridobijo
veliko samozavesti. Pri moji raziskavi je sodelovala tudi učenka, ki je imela velike
težave doma in le med nastopanjem se je sprostila toliko, da se je kdaj celo
nasmejala. Učenci so v anketah kot najpogostejši razlog za udeležbo pri dramskem
krožku navedli, da radi nastopajo. To je bil tudi najpogostejši razlog, zakaj se pri
dramskem krožku dobro počutijo. Nekateri učenci pa ne morejo k dramskemu
krožku, saj ta ne poteka v okviru pouka in imajo v tem času še druge dejavnosti.
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Dobro bi bilo, da bi se gledališka pedagogika počasi uveljavila tudi po slovenskih
šolah in dobila nekoliko pomembnejše mesto. Glasbena in likovna umetnost
nastopata pri nas kot samostojna predmeta v šoli. Vsak predmet ima določene ure in
vsebine. Nekaterim učiteljem se zdi ur preveč, drugim premalo. Tudi v drugih
državah imajo umetnosti različne vloge po šolah. Po mojem mnenju bi bilo
najprimerneje, da se umetnostne in kulturne vsebine združi v en predmet, kot so že
naredili v nekaterih državah (Nizozemska, Češka, Grčija ...). (Krek in Metljak, 2011).
V predmet bi bile tako vključene kulturne in umetniške vsebine in tako bi tudi
gledališče dobilo enakovredno vlogo, ki si jo zasluži.
Ker izgleda, da gledališče še nekaj časa ne bo dobilo »ustreznega« mesta v
slovenskih šolah, saj nikjer nisem zasledila, da bi se glede tega poskušalo kaj urediti,
bi bilo skoraj nujno, da bi učitelji izvajali malo več predstav v svojih razredih z učenci,
ker je analiza moje raziskave pokazala, da le redko uprizarjajo predstave. V učnem
načrtu so dramska besedila in bilo bi dobro, da bi jih učenci tudi uprizorili. Po mojih
izkušnjah se učenci niso nikoli pritoževali, če so se morali naučiti svojo vlogo doma.
Pritoževali so se le, če niso prišli na vrsto v razredu, da bi svojo vlogo odigrali.
S svojim delom želim posredovati prepričanje o pomenu gledaliških oblik, vsem
učiteljem. Zaradi omejenih možnosti, v svojem delu omenjam predvsem rezultate
dela v krožku, kjer se sicer ne poučuje otrok kako igrati, ampak motivira njihovo
lastno kreativnost. Oblik uvrstitve in uveljavitve gledaliških metod v razredu pa je še
veliko več. Utemeljujejo jih tudi druge raziskave npr. A. Černel (2013), ki je nekajkrat
omenjena skozi delo in ki je prav tako raziskovala vplive gledališča v razredu, T.
Lukman (2010), ki v svojem delu predstavi lutko kot obliko poučevanja in raziskava
D. Lončar (2011), ki je raziskovala učinke ustvarjalnega giba. Tudi H. Korošec
(2007), je opravila različne raziskave o vplivih gledališča in lutke v edukacijskem
procesu ter o celostnem vključevanju otrok v dejavnosti. Poleg domačih raziskav pa
je še veliko tujih, npr. raziskava O. Henry (2012), v kateri so prav tako prišli do
zaključkov, da z gledališkimi metodami poučevanja dosežemo boljše učinke in zato
bi bilo prav, da bi se ga posluževali prav vsi učitelji, saj te metode motivirajo učence
in spodbujajo kolektivni duh v razredu. Za boljše in ustvarjalno vzdušje v učnem
procesu pa se danes zavzema vsaka dobra šola.
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9 PRILOGE
Priloga 1: Prva anketa za udeležence dramskega krožka

ANKETA O DRAMSKEM KROŽKU
Sem Helena Krnc, študentka Pedagoške fakultete, in pišem magistrsko
nalogo z naslovom Gledališče v prvem in drugem triletju osnovne šole.
Prosila bi te, da rešiš anketo sam (-a).

1. Obkroži.
Spol:

MOŠKI

Razred: 1.

2.

ŽENSKI

3.

4.

5.

2. Odgovori na vprašanja.

a) Kdo te je spodbudil, da si se prijavil (-a) na dramski krožek?
__________________________________
b) Zakaj si se odločil (-a) za sodelovanje pri dramskem krožku?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
c) Kaj pričakuješ od dramskega krožka?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Priloga 2: Druga anketa za udeležence dramskega krožka

ANKETA O DRAMSKEM KROŽKU
Sem Helena Krnc, študentka Pedagoške fakultete, in pišem magistrsko
nalogo z naslovom Gledališče v prvem in drugem triletju osnovne šole.
Prosila bi te, da rešiš anketo sam (-a).

3. Obkroži.
Spol:

MOŠKI

Razred: 1.

2.

ŽENSKI

3.

4.

5.

4. Odgovori na vprašanja.

d) Kaj ti je všeč / ti ni všeč pri dramskem krožku?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
e) Se dobro počutiš v dramskem krožku? Zakaj?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
f) Kaj bi spremenil (-a) pri dramskem krožku?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Priloga 3: Vprašanje za učence za izvedbo sociometričnega preizkusa

Ime: _____________________________
S kom se najbolje razumeš pri dramskem krožku? (naštej 3)
______________________________
______________________________
______________________________
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Priloga 4: Anketni vprašalnik na učiteljice in učitelje
VPRAŠALNIK ZA UČITELJICE IN UČITELJE O POMENU GLEDALIŠKIH
DEJAVNOSTI V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
Pred vami je vprašalnik o gledaliških tehnikah in dejavnostih v OŠ.
Pripravila sem ga za potrebe raziskave z naslovom “Gledališče v razredu v prvem in
drugem triletju osnovnih šol” 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.
Hvala za sodelovanje,
Helena Krnc
PS: Prosim, če mi lahko rešeno anketo posredujete na elektronsko pošto:
helena1krnc@gmail.com
_____________________________________________________
Obkrožite.
Spol:
a) ženski
b) moški
Pedagoške izkušnje:
a) do 10 let
b) od 10 do 20 let
c) nad 20 let
V šolskem letu 2015 / 2016 poučujete:
a)
1., 2., 3. razred (prvo triado)
b)
4., 5., 6. razred (drugo triado)
Kako pogosto se poslužujete gledaliških tehnik pri pouku?
a) vsak dan
b) tedensko
c) mesečno
č) manj kot 1x na mesec
Kako pogosto se poslužujete gledališča z namenom uprizoritve predstave?
a) tedensko
b) mesečno
c) enkrat na pol leta
d) enkrat na leto
e) nikoli
56

Na šoli se izvaja gledališki krožek.
DA

NE

Obkrožite številko, ki velja za vaše strinjanje ali nestrinjanje.
1 - s trditvijo se sploh ne strinjam,
2 - s trditvijo se bolj NE strinjam kot SE strinjam,
3 - s trditvijo SE niti strinjam, niti se NE strinjam,
4 - s trditvijo se bolj strinjam, kot ne strinjam,
5 - s trditvijo se popolnoma strinjam.

-

Pri poučevanju se pogosto poslužujem gledaliških tehnik.
1

-

2

2

-

5

3

4

5

V razredu pogosto prirejamo gledališke predstave.
1

-

4

Pri različnih predmetih izvajam igre vlog, uporabljam lutke, ustvarjalni gib,
gledališko predstavo in glasbo v povezavi z gledališkimi tehnikami.
1

-

3

2

3

4

5

Na šoli imamo dovolj gledaliških predstav, ki jih igrajo učenci razrednega
pouka.
1
2
3
4
5
Gledališki krožek na šoli se mi zdi odlična dejavnost.
1

2

3

4

5

-

Menim, da gledališče pri pouku pozitivno vpliva na učence (samozavest,
sodelovanje, sproščenost, rabo knjižnega jezika itd.).
1
2
3
4
5

-

Uporaba gledaliških tehnik naredi pouk bolj zanimiv.
1

-

2

3

4

5

Učenje z gledališkimi tehnikami mi je izziv.
1

2

Obkrožite in odgovorite.
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3

4

5

Ali se pri pouku poslužujete gledaliških tehnik? DA

NE

Zakaj? _____________________________________________________.
Ali se vam zdi gledališki krožek pomemben? DA

NE

Zakaj?
_____________________________________________________.
Ali letno uprizorite kakšno gledališko predstavo? DA
Koliko? _________
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Referat za podiplomski študij PeF UL

IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA
2. stopnja
PODATKI O ŠTUDENTU/-KI
Ime in priimek
_______________________________________________________________
Študijsko leto prvega vpisa v 1. letnik _________________ / ______________ magistrskega
študijskega programa _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
IZJAVA
S svojimi podpisom zagotavljam, da:
- je predloženo magistrsko delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega
dela;
- sem poskrbel/-a, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v
predloženem delu, ustrezno navedena oz. citirana;
- sem poskrbel/-a, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela;
- sem pridobil/-a vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisal/-a v predloženem delu;
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi
v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje
misli oziroma ideje predstavljene kot lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu
in sorodnih pravicah, Uradni list RS št. 21/95, 68/2008), morebitna kršitev pa pomeni
tudi hujšo disciplinsko kršitev po določbah Pravilnika o disciplinski odgovornosti
študentov Univerze v Ljubljani;
- se zavedam škodljivih posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za
predloženo delo in za moj status na Pedagoški fakulteti;
- so elektronska oblika magistrskega dela, naslov (slov., angl.), povzetek (slov., angl.)
ter ključne besede (slov., angl.) identični s tiskano obliko magistrskega dela ter
soglašam z objavo elektronske oblike magistrskega dela v zbirki »Dela PeF UL«;
- dovolim javno objavo osebnih podatkov, vezanih na zaključek študija na spletnih
straneh PeF UL in v publikacijah PeF UL;
- je magistrsko delo lektorirano in urejeno skladno s fakultetnim Pravilnikom o
podiplomskem študiju 2. stopnje za nove študijske programe.

Datum ______________________ Podpis avtorja/-ice _________________________
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