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O PROJEKTU
Z namenom prenašanja gledaliških pristopov v kontekst vključujočega izobraževanja
so v projektu JOIN IN and make a change (Pridruži se in spremeni – JIMAC) združile moči
organizacije s področij gledališke pedagogike, specialne pedagogike in vključujoče pedagogike
iz Slovenije (DU Taka Tuka), Češke (osnovna šola za umetnost Na Popelce), Grčije (Sxedia Stin
Poli) in Poljske (Innocamp PL).

Skozi celoten projekt so vse partnerske organizacije skupaj delale na raziskovanju, promociji
in implementaciji gledaliških pristopov kot učinkovitega učnega orodja za inkluzivno
izobraževanje. Izvedle so analizo trenutnega stanja inkluzivnega izobraževanja v državah
partnerskih organizacij, razvile usposabljanje za učitelje, strokovne delavce za dodatno
strokovno pomoč in specialne pedagoge, merile učinek gledaliških pristopov na inkluzijo ter
nastopale kot zagovornice uporabe gledališke pedagogike za bolj vključujoče učenje.
Projekt je privedel do priprave številnih uporabnih virov za pedagoge, ki želijo obogatiti svoje
izvajanje pedagoškega procesa in ga narediti bolj vključujočega: zbirka iger VKLJUČUJOČE
UČENJE od A do Ž, zbornik Vključi se. Vključi vse., priročnik Umetnost učenja, zbirka primerov
delavnic za ohranjanje kulturne dediščine prek gledališke pedagogike, zbornik Uporaba
gledaliških pristopov v inkluzivnem izobraževanju.
Kot odgovor na pandemijo covida-19 je konzorcij razvil dodatne vire v pomoč pedagogom
pri zagotavljanju vključujočega in interaktivnega učenja na daljavo: zbirko iger iz gledališke
pedagogike v podporo učenju na daljavo prek spleta (Spletne igre od A do Ž) ter delavnico
DramaLab z različnimi spletnimi orodji, ki učiteljem omogočajo digitalno uporabo gledaliških
tehnik.
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V osrčju filozofije in dobre prakse projekta JIMAC je učenje prek odnosov, ki opolnomočijo.
Sem spadajo izgradnja in ohranjanje zaupanja, čuječnost in sočutje, razvoj veščin sodelovanja
in skupinske odpornosti ter spodbujanje domišljije pri učencih, njihove ustvarjalnosti,
edinstvenosti ipd. Raziskava v okviru projekta JIMAC je potrdila, da vsem deležnikom v
vključujočem izobraževanju koristijo aktivnosti in spodbujanje učenja s skupnostjo oz.
za skupnost učencev, izkazovanje spoštovanja in izkoriščanje skupnih moči namesto
tekmovanja, oznak, ustrahovanja, poniževanja ali izključevanja zaradi kakršnega koli znaka
drugačnosti od osrednje populacije. Evalvacija projekta JIMAC prav tako dokazuje prednosti,
ki jih imajo gledališki pristopi pred bolj tradicionalnimi metodami poučevanja v tem, da se
učence pripravi do sodelovanja v pomenljivih aktivnostih, kar prinaša večjo motivacijo za
učenje in večjo udeležbo v državljanskih oz. družbenih aktivnostih.
Učenci iščejo priložnosti, da imajo njihova dejanja učinek, da začutijo svoj vpliv, da sooblikujejo
svojo izkušnjo pouka in učenja. Ne pričakujejo, da bodo odrasli natančno načrtovali in nadzirali
vsak korak njihovega izobraževanja, temveč jasno izpostavljajo potrebo, da samostojno
raziskujejo, da tvegajo, preoblikujejo izzive, se soočajo z negotovostjo in iščejo strategije
znotraj skupine ali širše podporne mreže. Projekt JIMAC kaže, da so gledališki pristopi izjemno
učinkovita metoda uresničevanja vseh teh pričakovanj s poudarkom na spontanosti in
preverjanju potrebnih kompetenc pod pritiskom, a v prostoru brez kaznovanja – kar pomeni,
da imajo dovoljenje, da se v polnosti poigrajo z idejami, vlogami, načini komuniciranja, da
delajo napake, so neuspešni in naredijo kdaj tudi kaj neobičajnega, kar je lahko morda celo
neprijetno osrednjemu okolju
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Zlato pravilo vključujoče gledališke improvizacije je sprejemanje negotovosti glede druge
osebe tako, da rečemo: »JA in …« Udeleženci sodelujejo drug zaradi drugega, si zaupajo,
se podpirajo, poslušajo ter razvijajo ideje in pobude, ne da bi se postavljali pred drugimi ali
sabotirali predlagano delo. Skupno doživljanje napetosti nejevere privede do povezanosti,
solidarnosti na podlagi brezpogojnega sprejemanja in spoštovanja razlik, do ustvarjalnosti na
podlagi raznolikosti izkušenj in kultur. Nenazadnje pa improvizacija uči pozitivne soodvisnosti
ter miselne fleksibilnosti in vzdržljivosti, ki prinašajo večjo odpornost – zmožnost, da se
poberemo po neuspehu ali negativni izkušnji s še močnejšim zavedanjem lastne odgovornosti
za svojo usodo in prepričanjem o lastnih zmožnostih.
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1. korak
ANALIZA TRENUTNEGA STANJA
Za vpogled in primerjavo med različnimi odzivi na vključujoče izobraževanje v Sloveniji, Grčiji,
na Poljskem in Češkem smo vzpostavili fokusne skupine z različnimi deležniki v izobraževanju:
učitelji splošnih šol, učenci, starši, specialnimi pedagogi, gledališkimi pedagogi, študenti
pedagoških fakultet, vodstvi šol, oblikovalci politik in delodajalci.
Nadalje smo pripravili ankete, v katerih so učitelji in učenci opredelili svoje potrebe, izvedli pa
smo tudi intervjuje s ključnimi osebami.

ZAKLJUČKI ANKET IN RAZPRAV FOKUSNIH SKUPIN:
Večina izzivov, ki vplivajo na prepričanja učiteljev o lastni učinkovitosti pri deljenju nadzora
in odgovornosti z učenci, je povezana z inkluzivnim poučevanjem. Učitelji se navadno
poistovetijo s poslanstvom odpravljanja diskriminacije ter pravijo, da vsakemu učencu
zagotavljajo enake priložnosti, da se uči in začne kompetentno prispevati v družbi. Učitelji
tudi verjamejo v pozitivne učinke vključujočega izobraževanja tako za učence s posebnimi
potrebami kot tiste brez, pri katerem se otroci pogosteje naučijo prevzemati odgovornost za
lastno učenje in učenje vrstnikov.

10

Analiza potreb učiteljev in učencev v okviru projekta JIMAC temelji na rezultatih skoraj 300
anket in 8 razprav fokusnih skupin.

Ko pa samoocene učiteljev o njihovem prispevku k inkluzivnosti in sooblikovanju učenja s strani
učencev postavimo ob bok pogledom slednjih, se zdijo te samoocene pretirano optimistične.
Medtem ko je bila večina v raziskavo vključenih učiteljev prepričana o svoji profesionalnosti
pri izgradnji in vzdrževanju odnosov, ki služijo vključujočemu učenju, so se njihovi učenci (v
starosti 9–11 let) počutili v razredu prezrte, saj nihče ni imel motivacije, da bi jih poslušal ali
uporabil njihove pobude za pomenljivo preizpraševanje ali ustvarjalno reševanje problemov.
Večina učiteljev je močno verjela, da je njihov način poučevanja otrokom navdihujoč in ga
vidijo kot zgled medsebojnega spoštovanja in sodelovanja znotraj skupnosti učečih se. Učenci
pa so v vprašalnikih in intervjujih povedali, da bi bili bolj angažirani, če bi imeli možnost
preživeti več časa produktivno s svojimi vrstniki, deliti svoje izkušnje iz raznolikih prostorov
neformalnega učenja ter raziskovati različne vloge na bolj igrive in domiselne načine, ki so
jih spoznali izven šole. Z izjemo specifičnih programov, ki vključujejo različne naloge, kot so
aktivnosti na osnovi gledaliških pristopov, učenci raje ostajajo nevidni, kot da bi bili podjetni.
Biti v pomoč učitelju pomeni slediti zastavljenemu načrtu učne ure, ne delati napak, ne
zastavljati vprašanj o dejstvih ali tem, kaj nekaj pomeni, nadaljevati z naslednjo učno enoto
in poskrbeti, da vrstniki s posebnimi potrebami ne zaostajajo. Redkokateri od anketiranih in
intervjuvanih učencev je imel občutek, da kakor koli soustvarja učno okolje.
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Po drugi strani pa so anketirani učenci izražali odpor, kadar jim je učitelj naložil večjo
odgovornost, kot so je bili zmožni. Ti primeri se nanašajo na uporabo tega, kar se je učencem
zdelo kot »nekonvencionalno« poučevanje. Uporaba raznolikih problemov ali gledaliških
pristopov, ki zahtevajo veliko strukture, je vodila v kaos, v katerem ni nihče poslušal drugega,
vsak je sledil svojim lastnim idejam brez analize obravnavanega problema, pri tem pa niso
dobili povratnih informacij s strani učitelja in niso imeli jasnih ciljev ali kazalnikov uspešnosti.
POTREBE UČITELJEV

• Kako pritegniti vse učence
• Kako se soočiti z različnimi potrebami učencev
• Kako povezati socialno in akademsko učenje
• Kako navdihovati in motivirati
• Kako pri učencih doseči večje lastništvo nad lastnim učenjem
(deljenje odgovornosti za učenje)
• Kako poučevati z alternativnimi metodami in ocenjevanjem,
npr. gledališki pristopi
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• Orodja za samoocenjevanje in povratne informacije s
strani vrstnikov, zlasti ob soočanju z
• Orodja in pomoč pri beleženju njihovih praks, da bodo
lahko z deležniki delili zgodbe o uspehu svojih učencev
• Pedagoški viri s praktičnimi primeri aktivnosti
• Didaktične igre

• Sodelavci
• Vodstvo šole
• Starši
• Izobraževalne ustanove
• Pristojne oblasti

• Deljenje idej, izkušenj in dobrih praks
• Multidisciplinaren pristop
• Odprta in učinkovita komunikacija
• Vključitev v skupnost gledaliških pedagogov
13

ŽELIMO
BITI

CENJENI

VKLJUČENI

SLIŠANI

POTREBE UČENCEV
1. Učenci potrebujejo dobre odnose z vrstniki in ne zgolj interakcije znotraj učnega
procesa in ocenjevanja.
2. Učenci potrebujejo, da jih učitelji in vrstniki poslušajo.
3. Učenci se morajo preizkušati v različnih vlogah, poskusiti morajo voditi, dati pobudo,
dajati in sprejemati povratne informacije, upravljati s sredstvi, skrbeti za nekoga ali
nekaj itd.
4. Učenci morajo razumeti cilje in merila uspešnosti pri vsaki aktivnosti, predmetu,
modulu itd. Potrebujejo razmislek o svojem učenju in njegovo osmišljanje.
5. Učenci potrebujejo pravičnost, enake priložnosti in jasna pravila obnašanja, še
posebno v kontekstih, povezanih z ustvarjalnostjo. Potrebujejo priložnost, da se jih
vidi kot odgovorne in da začutijo lastništvo nad svojim učnim procesom.
6. Učenci potrebujejo priložnosti, da so uspešni, in varno okolje, v katerem jim lahko
spodleti pri reševanju odprtih nalog.
7. Učenci morajo odkrivati vzročno-posledično povezavo med vloženim naporom in
uspehom oziroma neuspehom pri učenju (začutiti, da sami krojijo svoje učenje).
8. Učenci potrebujejo prostor in čas, da se pri pouku igrajo in so igrivi, kolikor je mogoče.
9. Učenci morajo vedeti, kdo jim bo pomagal v primeru zatiranja (izključevanja) ali
nesreče.
10. Učenci potrebujejo izbiro, da ne sodelujejo v nekaterih aktivnostih ali da predlagajo
drugo možnost.

VARNI

SPREJETI

AKTIVNI
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SPODBUJANI

2. korak
MEDNARODNI SIMPOZIJ
Da bi izpostavili glavne ugotovitve analize trenutnega stanja, smo organizirali mednarodni
simpozij z naslovom Ali je inkluzija iluzija?
Ključni predstavniki različnih izobraževalnih ustanov so predstavili pomembna sporočila.

MARKO REPNIK, direktor JSKD
Raziskave kažejo, da se razumevanje
usvojene snovi pri uporabi metod
gledališke pedagogike poveča. Pa ne samo
pri naravnih zaveznikih gledališča, kot je
pouk književnosti, ko preko dramatizacije
literarnih del učenci raziskujejo
sporočilnost dela, temveč tudi pri
ostalih predmetih.

BORIS ČERNILEC, direktor ZGNL
Zelo se povezujemo z društvi, z
organizacijami, ki mislijo podobno, ki
delajo s podobno ciljno skupino otrok. To
nam pomaga, da bi en otrok v desetih,
petnajstih letih, ko naš zavod obiskuje,
na koncu dobil občutek sprejetosti in
sigurnosti za pot v samostojno
življenje.
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VINKO LOGAJ,
direktor Zavoda RS za šolstvo
Če omenim odmikanje od tradicionalnega,
disciplinarnega pristopa in vse bolj
poudarjeni interdisciplinarni pristop,
potem zagotovo lahko trdimo, da pristopi,
procesi in predstavitveni elementi,
povezani z dramo in gledališčem,
sodijo v šolski prostor.

VERONIKA GABER KORBAR
predsednica Društva Taka Tuka
Preko sodelovanja v razredu, ki je ključni
element vseh gledaliških pristopov, se
otroci učijo razumeti razlike in sprejemati
raznolikost. Sprejemanje razlik in
raznolikosti pa je bistvenega pomena za
dobro in strpno sobivanje v razredu in v
družbi nasploh.
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MONIKA JIRASKOVA,
projektni vodja
The Basic School of Arts Na Popelce
Glavni cilj vseh nas, učiteljev, je
izobraževati, ni pa vedno to tudi glavni
cilj naših učencev. Tehnike gledališke
pedagogike so močno orodje, ki učiteljem
omogoča vključiti vse učence v smiseln učni
proces. Sprejemanje raznolikosti je naravno
povezano z dramo, saj se osredotočamo
na raziskovanje, timsko delo in izmenjavo
različnih idej.

RADKA SVOBODOVA,
učiteljica drame
The Basic School of Arts Na Popelce
Pri drami v izobraževanju učenje temelji
na zdravih odnosih med vsemi sošolci in
učiteljem. Delimo si moč, učimo se drug
od drugega, v učenju najdemo smisel
ter raziskujemo sebe in učne vsebine, s
katerim se ukvarjamo.
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VKLJUČUJOČE UČENJE OD A DO Ž
Vsi za enega,
eden za vse.

KTIVNO
Acta non verba.

Vprašajte se: »Zakaj?«

LEKSIBILNOST

MPATIJA

Majhne spremembe imajo
lahko velik vpliv.

Dobra komunikacija je
temelj dobrih odnosov.

ASNOST
Da, uporaba gledaliških
pristopov spodbuja
vključevanje.

OMUNIKACIJA

Učitelj in učenci si delijo
odgovornost za učni uspeh.

UKA

OJALNOST

OGUM Napake so priložnost in
izhodišče za učenje.

DGOVORNOST

AKA

Vsi učenci so
pomembni in si želijo
vaše zaupanje.

STVARJALNOST
Izzivi spodbujajo
ustvarjalnost.

Vsi se smejimo
v istem jeziku.
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Za nekatere učence
je razred edini varen
prostor.

ARNOST

Domišljija je brez meja.
Pokažite učencem,
ILJ da vam njihov
uspeh veliko pomeni.

AROBNOST

Verjemi vase.

Dodajte gibanje in
pospešite učenje.

GRA Učenje je igra.

ARMONIJA

IBANJE

Igra je učenje.

Harmonija je zaupanje
med učiteljem in učenci.

Katera je ključna lastnost
dobrega učitelja? Dobri učenci.

Vprašanja učencev so
pomemben vir za učenje.

ODROST

APREDEK

Uporabljajte različne
učne pristope.

AZNOLIKOST

Učenci naj imajo
priložnost, da se učijo
drug od drugega.

<3.

ODELOVANJE

NANJE

IVAHNOST
Vnašajte živahnost v pouk.

Vedno iščite znanje.
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3. korak
UČNI NAČRT USPOSABLJANJA
Kdo je kompetenten učitelj? Kakšen odnos, znanja in veščine ga odlikujejo?
Na podlagi teh vprašanj in ugotovitev analize trenutnega stanja glede vključujočega
izobraževanja smo opredelili učne rezultate našega usposabljanja Inkluzija preko gledaliških
pristopov.
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INKLUZIVNA PEDAGOGIKA
STALIŠČA
Učitelj je naklonjen raznolikosti učencev.
Učitelj prepozna možnosti za spremembe.
      Učitelj se zaveda pomembnosti odnosov v učnem procesu.
Učitelj je inovativno naravnan.

ZNANJE

Učitelj prepozna vzroke in posledice aktualnega družbenega dogajanja
na njegovo delo.
Učitelj je seznanjen s šolsko zakonodajo in pri svojem delu varuje
otrokove pravice.
Učitelj prepozna učne pristope, ki zagotavljajo vključenost vseh učencev.
Učitelj utemeljuje izbiro učnih pristopov na podlagi dognanj razvojne
psihologije.
VEŠČINE

Učitelj je sposoben dati, sprejeti in odgovoriti na povratno informacijo.
Učitelj je sposoben razumeti potrebe in sposobnosti otrok v učnem
procesu.
Učitelj je sposoben biti vzor in delovati inkluzivno.
Učitelj je sposoben preoblikovati učni proces, kadar je to potrebno.
Učitelj je sposoben ustvariti in ohranjati vključujoč razred.
Učitelj je sposoben izvesti samorefleksijo.
Učitelj je sposoben zastavljati cilje in se veseliti dosežkov učencev.
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UČENJE Z GLEDALIŠKIMI PRISTOPI V INKLU
ZIVNEM IZOBRAŽEVANJU

STALIŠČA
Učitelj je pri uporabi gledaliških pristopov pripravljen zavzeti enakopraven
položaj z učenci.
Učitelj se zaveda odgovornosti, ki jih prinaša uporaba gledaliških pristopov.

ZNANJE

Učitelj pozna razliko med uporabo gledaliških pristopov pri učenju in
uporabo gledaliških pristopov za terapevtske namene.
Učitelj je seznanjen z literaturo in didaktičnimi materiali, ki spodbujajo
vključujoče učenje.

VEŠČINE

Učitelj je sposoben utemeljiti izbiro tehnike za uresničevanje
zastavljenega cilja.
Učitelj je sposoben prilagoditi tehnike gledališke pedagogike
za vključujoče učenje.
Učitelj je sposoben uporabljati gledališke pristope za zagotavljanje varnega
učnega okolja.
Učitelj je sposoben uporabiti tehnike za prehajanje med realnostjo
in fikcijo.
Učitelj je sposoben ustvariti namišljene situacije v katerih učenci raziskujejo
različne možnosti.
Učitelj je sposoben spodbuditi učence k postavljanju raznolikih vprašanj.
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4. korak
DRAMATHON

Organizirali smo pedagoški inovacijski izziv Dramathon. Njegov namen je bil, da zberemo in
navdušimo vključujoče pedagoge za inoviranje s potencialom, ki ga nudijo gledališki pristopi
za boljše odgovarjanje na potrebe učencev s posebnimi potrebami v osnovnih šolah in
neformalnih podpornih centrih.
Izziv:
Udeleženci so spoznali nova orodja za oblikovalsko razmišljanje in doseganje sprememb v
izobraževalnem okolju, ki so del inovativne pedagogike, da lahko nadaljujejo izvajanje svojega
poslanstva v lokalnih skupnostih. Delo je potekalo v štirih nacionalnih ekipah, ki so se lotile
izziva prilagajanja gledaliških pristopov za posebne potrebe pri pouku, in ene mednarodne
ekipe, ki je raziskovala načine, kako narediti delo učiteljev varnejše in bolj motivirano.
Rešitve, predlogi:
Po treh dneh intenzivnega oblikovanja predlogov, so ekipe pripravile kratke predstavitve
(angl. pitch) svojih končnih projektov: e-orodje za sodelovanje med učitelji in izvajalci
dodatne strokovne pomoči, e-orodje za upravljanje nalog in obveznosti učiteljev, e-orodje za
vodstva šol itd.
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KVALITATIVNA EVALVACIJA DRAMATHONA
Dodatno učenje v okviru Dramathona v projektu JIMAC lahko razdelimo na naslednje
kategorije:

1. Gradnja zaupanja na podlagi protokolov za kritične dogodke

E-mapa protokolov za kritične dogodke, ki jo je predstavila vsaka ekipa, se je izkazal kot
motivacija za sodelovanje in vzpostavljanje zaupanja. Zaupanje v mapo je za učitelje in
izvajalce dodatne strokovne pomoči nujno, da lahko z drugimi delijo neuspehe in skrbi
ter se počutijo zaščitenje pred izgorevanjem, kar je v šolah nekoliko tabuiziran pojem.

2.

3.

Kompetence timskega dela in sodelovanja
Udeleženci so izkusili pristno sodelovanje v prijateljskem okolju tako doma kot prek
spletnih sestankov z mednarodnimi partnerji in mentorji. Naučili so se različnih vlog
v ekipi, preizkusili svoje močne strani, odkrili ključni pomen aktivnega poslušanja,
doseganja konsenza, iskanja načinov za lastno angažiranje in mobilizacijo drugih za
pomemben cilj ali skupne vrednote.

Samostojno učenje in odpornost
Učenje je potekalo na podlagi izziva, kar je spodbujalo kreativnost pri reševanju problemov
v ekipah namesto zgolj prevzemanja vnaprej pripravljenega znanja. Za udeležence je bila
nova izkušnja, da so se morali zanesti na druge, da jim nudijo informacije, zastavljajo
vprašanja, predlagajo in preizkušajo ideje, delijo osebne poglede in večkrat prilagodijo
rešitve. Ne smemo pričakovati, da nam bo vse ponujeno v pripravljeni obliki. Samostojno
usmerjanje učenja je bolj učinkovito od tradicionalnega usposabljanja. Nekaterim je bilo
pomanjkanje jasnih navodil na začetku neprijetno, a so nato cenili izkušnjo, da so se za
končni uspeh morali potruditi in vztrajati.
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4. Potrebe v kontekstu inkluzije

Piramida medsebojnih potreb je bila dobrodošel del strukture e-mape. Splošni dodatni
učni izid je bil, kako priznavati potrebe učencev in učiteljev, kot da so vse posebne.
Vsi potrebujemo podporo pri izpolnjevanju potreb, ki vodijo k večji vključenosti manj
privilegiranih. A le kadar poskrbimo za svoje osnovne potrebe, smo lahko koristni
učencem in se čutimo varne pred izgorevanjem.

5. Kratka predstavitev in veščine dajanja povratnih informacij / predajanja naprej

Pripravljanje kratke promocijske predstavitve je bil izziv, ki je bil dobro podprt z
natančnimi navodili mentorice. Nepričakovana korist Dramathona je bilo torej znanje,
kako predstaviti, kdo si, komu pomagaš, zakaj je e-mapa edinstvena rešitev in kako
poslušalce pripraviti k dejanjem. Učitelji potrebujejo to veščino za promocijo gledaliških
pristopov kot orodja za vkjlučujoče poučevanje.

6. Izdelki projekta JIMAC in priložnosti za nadaljnje učenje

Udeleženci so imeli možnost spoznati obstoječe izdelke projekta JIMAC, kot je priročnik
VKLJUČUJOČE UČENJE od A do Ž. Izrazili so interes, da bi se udeležili usposabljanja in
dejansko preizkusili potencial e-mape.

Elementi, za katere bi si udeleženci želeli, da se jih naslednjič doda, so med drugim:
		

1. več gledaliških oblik dela in predstavljanja idej,

		

2. več časa za mednarodno povezovanje in mreženje,
3. več podpore z navodili in mentorstvom.

Inovacijski izzivi (tabori) so odlična priložnost za medkulturno interakcijo. Če bi bila mogoča
dejanska interakcija s fizično prisotnostjo, bi bila izkušnja drugačna, a je pandemija covida-19
prekrižala načrte. Posledično bi udeleženci radi izvedeli več podrobnosti o tem, kako delajo
druge skupine v različnih državah. Torej bi morda lahko predstavili nekaj podrobnosti. Prav
tako bi bila zanimiva ideja, da bi lahko ena skupina drugi ponudila, da izkusijo igre in tehnike,
načrtovala njihov dnevni program in vključila kaka presenečenja (poslušanje kake pesmi,
razprava o določenem vprašanju ipd.).
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5. korak
TEČAJ USPOSABLJANJA
Skupaj smo razvili novo, inovativno in interaktivno usposabljanje, katerega namen je
pedagogom predstaviti, kaj pomeni vključevanje in kako se lahko uporablja gledališke
tehnike za preprečevanje opuščanja šolanja ter razvoj odpornosti pri otrocih in mladih v
izobraževalnem okviru. Tečaj je primeren za učitelje splošnih osnovnih šol, izvajalce dodatne
strokovne pomoči in specialne pedagoge. Namenjen je učenju pedagogov, kaj lahko storijo za
proaktivno podpiranje raznolikosti in inkluzije v razredu.
Program usposabljanja predstavlja kombinacijo razprav, vaj, iger, različnih gledaliških
tehnik ter programov procesne drame za spodbujanje in osvetljevanje izkušnje učečih se.
Gradi na obstoječih kompetencah in izkušnjah pedagogov, nudi prostor za učenje od
soudeležencev in mreženje, hkrati pa izpodbija morebitne odnose, ki se ne skladajo z
vključujočim poučevanjem.

Učenje je
skupna
odgovornost
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POT DO VKLJUČUJOČEGA IN USTVARJALNEGA UČITELJA

1.

Pridruži se in začni popotovanje

2.

Medsebojno spoznavanje

3.
4.
5.
6.

Skupina zagnanih strokovnjakov gledališke pedagogike iz štirih držav (Slovenije, Poljske, Grčije in Češke)
je razvila enoletni izobraževalni program za učitelje in izvajalce dodatne strokovne pomoči, ki želijo
postati bolj vključujoči in ustvarjalni.

Na usposabljanje se je prijavilo 75 učiteljev in izvajalcev dodatne strokovne pomoči. Odpravili so se na
pot do vključujočega in ustvarjalnega učitelja.

Odkrivanje poučevanja z gledališkimi pristopi
Strokovnjaki gledališke pedagogike so predstavili igre, tehnike in metode gledališke pedagogike, ki
dokazano izboljšajo inkluzivnost izobraževanja. Udeleženci so se naučili uporabljati gledališke pristope
za poučevanje v vključujočem okolju.

Učenje od soudeležencev
Skozi projektni program so bile načrtovane različne aktivnosti, ki so udeležence spodbujale, da se učijo
drug od drugega. Načrtovali so gledališke aktivnosti in svoje ideje delili na skupinskih srečanjih. Drug
drugemu so podajali povratne informacije in skupaj prilagajali predstavljene aktivnosti.
Učenje od soudeležencev je privedlo do novih rešitev za izzive vključujočega izobraževanja.

Uporaba gledaliških pristopov
Udeleženci so začeli uvajati gledališke elemente v svojo vsakodnevno prakso poučevanja. Začeli so s
preprostimi igrami gledališke pedagogike, nadaljevali s posameznimi gledališkimi tehnikami in na koncu
izvedli celotne programe gledališke pedagogike. Aktivnosti so skrbno izbrali in jih prilagodili potrebam
svojih razredov.

Podpora strokovnjakov
Za spreminjanje osebnih navad pri poučevanju sta potrebna čas in energija. Ekipa projekta JIMAC je
udeležence na njihovi poti podpirala z opažanji, jim nudila povratne informacije, spodbudo, osebno
posvetovanje itd.

7.

Priprava projekta

8.

Deljenje izkušenj na nacionalni in mednarodni ravni

Vsak udeleženec je pripravil primer uporabe gledaliških pristopov za vključujoče izobraževanje in ga delil
s skupino. Predstavitve so služile kot priprava na aktivno sodelovanje na konferenci.

V okviru projekta smo organizirali mednarodni kongres o gledaliških pristopih za vključujoče
izobraževanje, mednarodno konferenco Vključi se. Vključi vse. in tri konference na nacionalni ravni na
Poljskem, Češkem in v Grčiji, kjer so udeleženci predstavili svoje primere uporabe gledaliških pristopov
za vključujoče izobraževanje.
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Učitelji spoznavajo kako
z gledališkimi pristopi
izboljšati inkluzivno
izobraževanje.

Načrtujejo
aktivnosti z
gledališkimi
pristopi.

Strokovnjaki jim
pomagajo pri spreminjanju
njihove učne rutine.
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75 evropskih učiteljev
se priključi projektu
JOIN IN & make a change.

75 kreativnih in
vključujočih učiteljev
nadaljuje njihovo misijo
spreminjanja načina
poučevanja.
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NASVETI ZA UČITELJE

1. Vsako mnenje učenca je dragoceno, tudi če ni v skladu z dejstvi.
2. Podajajte jasna navodila in preverite, ali jih vsi učenci razumejo.
3. Izogibajte se vprašanjem, ki napeljujejo na določen odgovor, in
vprašanjem zaprtega tipa.

4. Bodite vedno vsaj en korak pred učenci.
5. Vzemite si čas, da razumete svoje učence.
6. Učence je potrebno skozi celoten proces spodbujati in jih pohvaliti.
7. Bodite pozorni na svojo neverbalno komunikacijo.
8. Ne primerjajte razredov, učencev med sabo ali z drugimi člani
njihovih družin.

9. Vedno bodite pripravljeni – imejte načrt, a bodite pripravljeni, da ga
po potrebi prilagodite ali opustite.

10. Izogibajte se pogojevanju (če … potem).
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NAMIGI ZA UČITELJE, KI UČIJO Z GLEDALIŠKIMI PRISTOPI
Na podlagi slabih preteklih izkušenj nekateri učitelji trdijo, da pri gledaliških pristopih običajno
obstaja nevarnost, da se izgubi nadzor nad razredom. Bojijo se, da se učna ura lahko sprevrže
v popoln kaos ali se v celoti zaustavi zaradi zadrege ali pomanjkanja idej. Predpostavljajo,
da nepredvidljivost gledaliških pristopov pomeni, da je učno uro nemogoče načrtovati in
nadzirati. Nekateri učitelji se počutijo suvereno samo, če lahko predvidijo vsa vprašanja,
odgovore in napake učencev. Gledališki pouk pa določa kakovost odnosov in načrtovanje
se nanaša na usmerjanje učencev skozi toliko korakov, kolikor jih potrebujejo za odkrivanje
novih podatkov in izgradnjo lastnega znanja.

Pouk na podlagi gledaliških tehnik in metod, ki spada med nove pristope k poučevanju, od
učitelja zahteva več od običajnega pouka. A hkrati več zahteva tudi od učencev. Napačno
je misliti, da je za uspeh ali neuspeh pouka na podlagi gledališkega pristopa odgovoren
samo učitelj, prav tako kot bi bilo narobe kriviti samo učenca pri konvencionalnem pouku.
Uspešno učenje prek gledaliških pristopov je odvisno od skupnega truda učencev in učitelja,
da se doseže nova spoznanja. Učitelji morajo strukturirati poizvedovanje, učenci pa morajo
nadaljevati z zastavljanjem težkih vprašanj.
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Pouk z gledališkimi pristopi, zlasti kadar se uporablja improvizacijo, je mogoče načrtovati
v smislu učnih ciljev. Čeprav se učenci sami lahko odločajo o vsebini svojega prispevka v
posamezni lekciji, lahko učitelj načrtuje učne situacije in z njihovo raznolikostjo zagotovi
napredek pri raziskovanju različnih kognitivnih, psihomotoričnih in socialnih funkcij.
Načrtovanje pa je drugotnega pomena v primerjavi s pripravo, ki jo mora opraviti tako učitelj
kot učenci, da lahko imajo koristi od gledaliških pristopov pri pouku tujih jezikov. Razlog za
večino neuspelih poizkusov uporabe gledaliških pristopov pri pouku je v nezadostni pripravi.
Učencem naročiti, naj kar takoj improvizirajo, je, kot bi izvajali poskuse z nevarnimi snovmi
pri prvi uri kemije. Pri postopnem uvajanju gledaliških pristopov gre za prilagajanje na novo
učno situacijo, v kateri vsi zaupajo drug drugemu in sodelujejo, da dosežejo skupni cilj.
Učitelj, ki sodeluje pri fizičnem ogrevanju ali igri, učencem pokaže svojo predanost. Učenci
bodo tvegali, da naredijo nekaj izven ustaljenih okvirov, samo če učitelj prevzame to tveganje
skupaj z njimi.
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Na pouk z gledališkimi pristopi naj se učenci in učitelji pripravijo s podobnim postopkom, kot
ga uporabljajo igralci, preden gredo na oder. Preden začnete z improvizacijo, se morate fizično
ogreti in se znebiti vsakršne zakrčenosti v telesu, se sprostiti in osvoboditi svojo domišljijo, se
počutiti sproščeno v skupini, se naučiti sodelovati z drugimi in komunicirati z njimi z glasom
in telesom. Pri pouku z gledališkimi pristopi je pogosto potrebno zaupanje tako med samimi
učenci kot med učenci in učiteljem. Učenci morajo učitelju zaupati, da od njih ne bo nikoli
zahteval, da naredijo nekaj, zaradi česar bi izpadli neumno ali kar bi jih izpostavilo. Prav
tako morajo biti prepričani, da jih drugi učenci ne bodo prizadeli z norčevanjem iz njihovih
idej ali tega, kako zvenijo, so videti, se premikajo itd. Učitelji morajo pojasniti vsem, da ima
zaupanje, ki ga gradijo, samo en poseben namen – namenjeno je uporabi pri pouku in ni
nikakor povezano z zaupanjem ljudem na splošno.
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Med učitelji jezikov je pogosta nevarna predpostavka o improvizaciji, ki pogosto privede do
neuspeha in jih odvrne od nadaljnje uporabe. Številni učitelji učencem zastavijo naloge z
gledališkimi pristopi, ki vključujejo konflikte, ker so konflikti pač zanimivi. Ampak v resnici
ne potrebujemo gledaliških pristopov, da učence naučimo tekmovalnosti, ker so v tem že
sami strokovnjaki. Pomembno je, da ne izkoriščamo te strokovnosti učencev v konfliktih.
Kar se zgodi pri učencih, ki morajo delati v konfliktu, je to, da delovanje silijo v dve različni
smeri. Pozabijo na igranje izmišljenih likov v izmišljenih okoliščinah in se spremenijo vase v
tekmovanju in dokazovanju svoje premoči, premetenosti, pameti itd. Prizori postanejo dolgi
in dolgočasni tako za improvizatorje kot za gledalce. Tudi kadar se nekaj zdi ogromen prepir,
morajo učenci še vedno sodelovati in mirno razvijati dogajanje. Improvizator mora razumeti,
da je njegova najpomembnejša vloga omogočanje partnerjeve domišljije.
Včasih so maske, kostumi ali lutke edini način,
da tudi zelo sramežljivi učenci spregovorijo ali se
vključijo v improvizacijo. Maska, kostum ali lutka, za
katero se učenec lahko skrije, zmanjšujejo strah pred
neuspehom. Prav tako naj učitelji uporabijo maske ali
lutke za komunikacijo z otroki, ki se izogibajo očesnemu
stiku in se bojijo premoči odraslih oziroma se jim zdijo
zastrašujoči.
Da bo improvizacija uporabna pri vsakršnem pouku, se mora razviti gladko in ne sme postati
niti preveč fizična niti preveč verbalna. Večina improvizacijskih struktur spodbuja tovrstne
prizore, učitelj pa naj med improvizacijo prevzame vlogo trenerja s strani in tako poskrbi, da
se razvija v pravo smer, tj. da ustvarja veliko zanimivega besedišča. Če trenersko usmerjanje s
strani ne pomaga, naj učitelj improvizatorje ustavi, da se ne izgublja časa. Neuspeh običajno
povzročajo zavore oz. blokade ali prezapletene improvizacijske strukture. Učenci, ki se jim pri
improvizaciji zatakne, morda potrebujejo boljše ogrevanje ali drugega partnerja. Pomembno
pa je upoštevati, da imajo lahko tudi preprosto slab dan in kot pri kakršnem koli drugem
pouku ne more nič pomagati. Učitelj se mora sam naučiti, kako opravljati vlogo trenerja s
strani. Žal ni zlatih pravil za dobro improvizacijo.
Morda pa bodo naslednji napotki, ki jih nudi Keith Johnstone, v pomoč pri trenerstvu s strani:
• Prekinite rutino.
• Dogajanje naj ostane na odru. Naj vas ne zanese na nekaj, kar se je zgodilo drugje
ali ob drugem času.
• Ne prekinite zgodbe.
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PRIMER DRAME V IZOBRAŽEVANJU

PAVEL
IN GAVEL
Aleksander Fredro je poljski avtor, ki se ukvarja s poljsko tradicijo, kulturno
dediščino na zelo originalen način. V njegovem delu spoznamo soseda Pawla
in Gawla. Pawel je tradicionalist, introvertiran intelektualec, cinik, medtem
ko je Gawel nasilnež, neusmiljen lovec, lačen zabave, upornik, ki sledi uničenju
tradicije poljske visoke družbe. Slogan, ki ga oba naslavljata v obliki reka, se
nanaša na posebno razumevanje osebne svobode: Moja hiša je moj grad,
vendar oba odlikuje poseganje v svobodo drugega.
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PAVEL IN GAVEL
Pavel in Gavel sta si delila en sam dom.
Pavel je živel zgoraj, Gavel pa spodaj.
Pavel - tih človek, nikoli ni motil žive duše.
Gavel - njegov edini sosed, pa je bil nor.
Pravkar je stal v svoji sobi s pištolo.
Tekel je in poskušal uloviti svoj naslednji plen.
Videl je lisice, zajce, lovil je, da bi ubil.
Skakal gor in dol, nikoli ni miroval.

Pavel mu je moral nekaj povedati.
Bili so sosedje, kajne? Gavel tega ni mogel zanikati.
„Gospod - vaše lovske poti, ali so lahko malo bolj tihe, ali pa vam lahko predlagam
malo manj ambiciozno dieto?“
Toda Gavel je kričal: »Ne boš me preganjal!
Delam kar hočem. Moj dom je moj grad!«
Kaj je bilo tu povedati? Pavel se je vrnil gor,
zdaj je norel in si pulil lase.
Gavel trdno spi, preprosto mu je vseeno,
a ko se naslednjič zbudi, se pojavijo težave.
Ne samo težave – dež! S stropa kaplja,
Gavel teče gor, skozi Pavlovo ključavnico vidi
poplavljeno stanovanje, Pavel sedi na polici
z ribiško palico in se sam sebi smehlja.
Torej, ko Gavel nato zavpije: »Ali si nor, za boga?!«
Pavel odgovori: »Ne, gospod, lovim polenovko.«
„Polenovko? Si znorel? Nehaj zdaj s tem, nesramnež!«
Na kar Pavel odvrne: »Moj dom je moj grad!«
In tako izvemo nekaj tako resničnega:
To kar vi storite drugim, bodo drugi storili vam!
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1. Delitev v skupini
Udeleženci preberejo besedilo. Vsaka skupina dobi nalogo oblikovati dnevno sobo
enega glavnih likov. Prva skupina oblikuje dnevni prostor Pavla, ki živi v hiši zgoraj,
druga skupina pa dnevni prostor Gavla, ki živi v hiši spodaj. Vsaka skupina na kratko
predstavi prostor.

2. Risanje predmeta
Udeležence pozovemo, da se razgledajo po prostoru svojega lika in razmislijo,
kateri predmet bi v prostor dodali. Narišejo ga na list papirja in položijo na mesto,
kjer se predmet nahaja.

3. Glasovi v prostoru
Tista skupina, ki je oblikovala prostor, z glasovi uprizori zvočno kuliso, proizvaja
zvoke, ki so v sobi. Druga skupina je s hrbti obrnjena proti prostoru in posluša.
Skupini se zamenjata.

4. Pismo
V skupini udeleženci razmislijo, kaj jim gre pri
sosedu najbolj na živce. Med sosedoma so
stalni konflikti, nastala je tudi škoda, ki sta
jo povzročila drug drugemu. Vsaka skupina
napiše pismo, ki je namenjeno sosedu, v
njem zahtevata tudi povrnitev škode.
V skupinah en prostovoljec igra lik in glasno,
doživeto ( s komentarji) prebere pismo.
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5. Analiza pisma
Vsaka skupina dobi obris. Na podlagi pisma na obris napišejo kako sosed vidi soseda
in kaj o njem misli.
Pavel je ...
Gavel je …

6. Obris
Vsak skupina dobi obris za svoj lik. Napiše s pridevniki kaj misli o sebi, kakšen je.
Jaz Pavel sem …
Jaz Gavel sem …
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7. Improvizacija
V skupinah uprizorijo obisk, ki ga dobi
njihov lik. V kratki improvizaciji zaigrajo
pogovor. Naloga je, da obiskovalci vedo,
da sosed prisluškuje in da mora pogovor
potekati tako, da bo pri sosedu vzbudil
najhujšo nočno moro.

8. Žive slike
Vsaka skupina pripravi 3 žive slike nočne more.

9. Srečanje
Skupini uprizorita srečanje na hodniku (Pavli, Gavli). Srečanje se zgodi ob plosku,
srečanju se ne moreta izogniti. V dvojicah udeleženci odigrajo kratke improvizacije.
Nato ob plosku zamenjajo vloge, Gavli so Pavli in obratno.

10. Improvizacija
V skupinah se pogovorijo o rešitvi, ki
bi bila sprejemljiva za vsak par. Dva
prostovoljca uprizorita improvizacijo,
če ima kdo kakšno pripombo lahko
odigrata še enkrat oz. lahko vlogo
enega lika odigra kdo drug.
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PRIMER GLEDALIŠKEGA UČNEGA PRISTOPA

UPORABA NAČELA FORUMSKEGA
GLEDALIŠČA V DELAVNICAH
UVOD

1.

Izvor forumskega gledališča
Metodo forumskega gledališča je zasnoval brazilski režiser Augusto Boal. Poznana
je pod različnimi imeni, vključno z imenom gledališče zatiranih. Boalova gledališka
kariera se je začela v Braziliji v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je sodeloval z
žrtvami diktatorskih režimov, pristaniškimi delavci in nepismenimi.
S svojo gledališko skupino je potoval in nastopal za revne (iz česar je nastalo
participatorno gledališče). Igralci so v svojih nastopih izpostavljali družbena vprašanja,
a zanje niso predlagali rešitev. Nato so začeli spraševati gledalce po predlogih, kako
bi rešili določene probleme, oni pa so jih odigrali. To se je nadaljevalo, dokler ni bila
gledalka tako nezadovoljna z načinom, kako so igralci predstavili njeno idejo, da so jo
povabili, naj jo odigra sama. S tem je nastalo forumsko gledališče.

2. Koncepti forumskega gledališča
Glavni lik je oseba, ki se v življenju sooča s težavami, a ne obupa.
Nasprotno, saj išče izhod iz svojega položaja. Scenarij za igro forumskega gledališča
je pripravljen vnaprej in ga igralci vadijo pred javno izvedbo. Igra se zaključi v trenutku
največjega zatiranja v zgodbi. Ko se konča igranje, sledi razprava, kateri lik se sooča
z največjimi tegobami in kdo je največji zatiralec. Nato se igro ponovi, gledalci pa se
odzivajo na situacije v njej tako, da zaustavijo dogajanje ter poskušajo situacije rešiti in
jih odigrati.
Zato je to izvrstna metoda za raziskovanje različnih problematičnih situacij in tematik
ter iskanje načinov za njihovo reševanje, če le obstajajo.
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3. Forumsko gledališče: glavni cilji
• Spremeniti pasivnega gledalca v gledalca-igralca znotraj predstave in v življenju –

»Vsak je protagonist svojega življenja.«
• Pripraviti na težke situacije

• Boriti se proti vsem vrstam zatiranja

VAJE ZA PRIPRAVO

1. Hoja skozi sredino kroga
Starost: 3. razred osnovne šole ali starejši
Trajanje: 5 minut
Minimalni potrebni prostor: Učilnica s klopmi, razporejenimi ob stene
Opis:
(1) Razred se razporedi v krog, ki se mu določi sredino. Vsi v skupini morajo na ukaz (»Zdaj!«)
istočasno skozi sredino kroga in se postaviti na nasprotno stran tako, da spet naredijo krog.
(2) Vajo se ponavlja.
(3) Eno po eno se dodaja naloge:
• »Radi se fizično sporazumevate drug z drugim.«
• »Ne marate se med sabo.«
• »Radi se imate med sabo.«
• »Jezni ste eden na drugega.«
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2. Preslikava kipa z zaprtimi očmi
Starost: 3. razred osnovne šole ali starejši
Trajanje: 3 minute
Minimalni potrebni prostor: Izvedba stoje ob klopeh
Opis:
Razred se bodisi postavi v polkrog ali pa učenci stojijo ob svojih klopeh in gledajo učitelja.
Učitelj gleda proti polkrogu in vodi učence skozi aktivnost.
Učenci zaprejo oči, učitelj pa se postavi v nek položaj in ostane v njem. Učenci opazujejo
učitelja 5 sekund, nato pa spet zaprejo oči ter poskušajo posnemati pozo učitelja kot v
ogledalu in ostanejo v tem položaju. Vsi odprejo oči in primerjajo svojo pozo s pozo učitelja,
po potrebi pa jo še popravijo, da bo pravilna odslikava.

3. Zatiralec in zatirani
Starost: 3. razred osnovne šole ali starejši
Trajanje: 10 minut
Minimalni potrebni prostor: Učilnica s klopmi, razporejenimi ob stene
Opis:
Učenci se razdelijo v pare in znotraj parov določijo vlogi A in B. Učenci znotraj parov delajo
istočasno. A se postavi v pozo osebe, ki napada drugo, B pa si pozo ogleda in dopolni par
kipov tako, da predstavlja zatiranega, ki ga A napada. Učenci v pozah ostanejo okoli 7 sekund
kot skupni kip. Nato B prevzame vlogo zatiralca in se postavi v ustrezno pozo, čemur sledi A
v vlogi zatiranega. Oba kipa spet zadržita za okoli 7 sekund.
Potem ko so pari večkrat zamenjali vlogi, se razred v krogu pogovori o aktivnosti. Na primer:
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Kaj si zdaj mislite o tem?
Po odprti razpravi pari nadaljujejo z aktivnostjo. Tokrat se pri postavljanju kipov osredotočijo na
občutek psihološkega nasilja.
Po več ponovitvah učenci spet v krogu razmišljajo o svojih odzivih na doživeto. Na primer: Kaj je bilo
za vas hujše?

4. Žive slike na izbrane besede
Starost: 3. razred osnovne šole ali starejši
Trajanje: minimalno 3–10 minut
Minimalni potrebni prostor: Učilnica s klopmi, razporejenimi ob stene
Opis:
Razred se razdeli na dve skupini. Učitelj skupinama na skrivaj dodeli dve besedi z nasprotnima
pomenoma (npr. izključevanje in prijateljstvo, rasizem in sprejemanje, grajanje in podpora
ipd.). Vsaka skupina pripravi in predstavi živo sliko dodeljenih besed. Druga skupina poskuša
ugotoviti, kateri besedi predstavlja živa slika.
• Potem, ko razkrijejo besedi, se skupina vrne v živo sliko in učenci izrazijo notranje glasove
likov, ki jih predstavljajo.

5. Nočemo te
Starost: 4. razred osnovne šole ali starejši
Trajanje: 20 minut
Minimalni potrebni prostor: Učilnica s klopmi, razporejenimi ob stene
Opis:
(a)

Razred se razdeli v manjše skupine po okoli šest učencev.
Iz vsake skupine se izbere po eno osebo, ki se postavi na stran. Učitelj poda navodila
posebej skupinam in tistim, ki so od njih ločeni, svojih navodil pa ne smejo razkriti: One
person is selected from each group to stand aside. The teacher gives two instructions,
these being secrets for the group and those separated from it:
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• Skupine: Te osebe nočete med sabo.
• Ločeni učenci: Zelo si želiš biti del te skupine.
Izbrani učenci se spet pridružijo svojim skupinam in sledi improvizacija, ki jo čez nekaj
časa učitelj prekine.
(b) Ločeni učenci spet zapustijo svoje skupine in učitelj poda nova navodila:
• Ločeni učenci: Vedno bolj si želiš biti del skupine.
• Skupine: Še bolj si ne želite imeti te osebe v skupini.
Ponovno se zberejo celotne skupine in sledi improvizacija, ki jo čez nekaj časa učitelj
prekine.
(c) Izbrani učenci še enkrat stopijo na stran, a tokrat ne dobijo navodil.
Skupine dobijo navodilo:
To osebo si zelo želite med sabo; odvisni ste od tega, da se vam pridruži.
Spet sledi improvizacija, ki jo čez nekaj časa učitelj prekine.
(d) Na koncu se razred v krogu pogovori o poteku igre, pri čemer najprej spregovorijo tisti, ki
so bili izločeni, nato pa še ostali.

UPORABA NAČELA FORUMSKEGA GLEDALIŠČA
Naslednje poglavje opisuje, kako izvesti uro forumskega gledališča z otroki na prehodu med
prvim in drugim razredom, starejšimi, bolj izkušenimi otroki oz. mladostniki ali celo odraslimi.
(Pri delu z mlajšimi otroki naj namesto opisanega postopka učitelj skupinam pomaga pri
izbiri in uprizoritvi situacij po spodaj navedenih točkah.) Posamezne zgodbe, ki jih pripravite
pri uri naj bodo kratke in naj trajajo približno 4–7 minut. Namen je zasnovati razumljivo in
enostavno zgodbo z jasno pripovedno strukturo, ki omogoča udeležencem, da se vključijo in
večkrat ponovijo dele igre z različnih, alternativnih zornih kotov.
Kadar se forumsko gledališče izvaja kot prava gledališka predstava, je celotni proces, od
izbire tematike do dolžine predstave, prilagojen temu cilju.
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1. Določanje teme
Učitelj v vsak kot prostora postavi papir, na katerem so napisani izrazi:
1. Prezreti in ignorirati koga
2. Norčevati se in zasmehovati koga
3. Opravljati, blatiti in obrekovati koga
4. Prazen kot: Mislim, da ljudje znajo biti grozni do mene, tako da …
Vsak član skupine izbere način obnašanja, ki se mu zdi najslabši, in se postavi poleg ustreznega
napisa.
V vsakem kotu nastanejo skupine, ki pa so lahko različno številčne.
V skupini morajo biti vsaj štirje. Če je skupina manjša, učitelj prosi člane takšne skupine, da
se pridružijo drugim skupinam.
Če je skupina prevelika, na primer 10 ljudi, jo učitelj razdeli na dve manjši skupini.

2.

Priprava kratkih predstav forumskega gledališča
Skupine pripravijo ustvarjalne gledališke predstave na dano temo oziroma določene
situacije, povezane s temami, ki so jih izbrali. Najprej si zamislijo potek zgodbe, nato
napišejo scenarij in ga povadijo, da ga bodo lahko neštetokrat ponovili v enaki obliki.

Pri pripravljanju takšnih ustvarjalnih gledaliških predstav se je nujno držati naslednjih točk:
•
•
•
•

Forumsko gledališče se mora odigrati kot situacijo iz resničnega življenja.
Forum gledališče se zaključi v trenutku največjega zatiranja.
Forumsko gledališče mora imeti en lik, ki je najbolj zatiran, in enega, ki najbolj zatira.
Predstava forumskega gledališča vključuje vnaprej predvidena mesta, kjer se stvari
lahko spremeni na bolje, saj mora obstajati izhod iz zatiranja (in ne kot npr. v
situaciji, ko strelski vod 12 vojakov meri v osebo in poveljnik ukaže, naj streljajo, kjer ni
alternativnega izida).

Učitelj se sprehaja med skupinami in jim pomaga pripraviti predstave. Predstave izpilijo in
izvedejo več improvizacij že v fazi priprave, potem pa je predstava forumskega gledališča
pripravljena za izvedbo.
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3. Forumsko gledališče – izvedba
Pravila izvajanja predstave forumskega gledališča so naslednja:
•
•

•
•
•
•
•
•

Gledalci lahko zamenjajo kogarkoli razen največjega zatiralca.
Kdorkoli od gledalcev, ki želi prevzeti vlogo, da izrazi svojo idejo, zaploska in zakliče:
»Stop!« Igralci zamrznejo oz. obstanejo na mestu, gledalec pa na odru zamenja lik
iz predstave in tako predstavi nove ideje v igri. Prvotni igralec se umakne za čas, ko
gledalec predstavlja svojo idejo.
Na tak način se lahko v danem trenutku zamenja samo en lik.
Menjavo med udeleženci na odru se izvede z namenom, da se razreši, odpravi ali
prepreči nasilno dejanje, naj bo psihično ali fizično; niso pa namenjene izvajanju
drugega nasilnega dejanja.
Koliko časa gledalec ostane na odru, je odvisno od njega samega. Ko predstavi svoje
sporočilo, lahko spet zaploska, zaustavi dogajanje in se vrne na svoj sedež.
Potem se zamenjani igralec vrne na oder in predstava se nadaljuje s točke, v kateri je
bila zaustavljena pred intervencijo gledalca. (Lahko pa se predstavo začne tudi spet
od začetka.)
Publika zaploska po vsakem primeru, ko gledalec zamenja igralca na odru (vsak
pogum za poskus odpravljanja nasilja si zasluži aplavz), kakovosti intervencije pa se
ne ocenjuje.
Cilj ni zmagati proti zatiralcu, temveč se poskusiti učiti.

4. 		 Joker
Med uro forumskega gledališča učitelj prevzame vlogo Jokerja oziroma koordinatorja,
moderatorja in spodbujevalca dramskega procesa.
Joker:
Po prvi izvedbi predstave gledalcem zastavlja vprašanja, kot so:
•
•
•

Bi se to lahko zgodilo?
Kdo je največji zatiralec?
Kdo je v predstavi najbolj zatiran?
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V zgodbo se ne vtika, ampak namesto tega:
•
•
•

gledalce spodbuja, da posežejo v dogajanje (»Če dopuščate, da se to dogaja in nič ne
poskusite narediti, potem podpirate zatiranje.«);
tudi sam lahko zaustavi igro, če so gledalci preveč sramežljivi, da bi se vmešali, in spodbudi
gledalce k akciji (npr. »Hočete, da se to nadaljuje? Potem nekaj naredite!« Ali z drugim
pristopom: »Ima kdo kako idejo, kako bi pomagali zatiranemu liku?«);
če se gledalci še vedno ne opogumijo za vmešavanje, jih lahko povpraša, kaj bi morali
liki (razen izvajalca nasilja) storiti, da bi se izognili predstavljenemu zatiranju; igralci pa
lahko nato improvizirajo spremembe v scenariju na podlagi predstavljenih mnenj, dokler
gledalci ne zberejo dovolj poguma, da gredo sami na oder;

Zagotavlja spoštovanje pravil:
•
•
•

na oder gre lahko samo ena oseba naenkrat, nihče ne zamenja največjega zatiralca,
cilj je nasloviti nasilje in ne povzročiti novega itd.;
pomaga zaustaviti predstavo, tako da sam zakliče »STOP!« in zaploska, če se pobude
katerega od gledalcev za zaustavitev dogajanja ni slišalo;
zaustavi zgodbo (»Stop!« in plosk), če gledalec pove vse, kar je potrebno, a še vedno
ostane na odru; gledalca vpraša, ali je bilo mnenje dovolj odigrano; itd.

5. Predstava z zamenjavami
Vsako predstavo se najprej odigra v celoti. Joker gledalce popelje skozi niz vprašanj (Bi se to
lahko zgodilo? Kdo je največji zatiralec? Kdo je v predstavi najbolj zatiran?). Prisotne spomni, da
lahko zamenjajo kogarkoli razen izvajalca nasilja.
Predstavo se odigra ponovno, pri tem pa gledalci zaustavljajo dogajanje in zamenjujejo
igralce, da izrazijo svoje mnenje.
Vsakdo iz publike, ki želi na določenem mestu v zgodbi zamenjati katerega od likov (razen
največjega zatiralca), zakliče »Stop!«, gre na oder, prevzame izbrano vlogo, odigra svojo idejo,
potem pa ponovno zaploska, da zaključi svojo menjavo, in se vrne na svoj sedež. Potem ko
je gledalec opravil svojo menjavo in se usedel nazaj na svoje mesto, se vrne prvotni igralec in
zgodba se nadaljuje z mesta, kjer je bila najprej zaustavljena. Odigra se torej v obliki, kot je
bila prvotno napisana, z začetkom na mestu, kjer je bila zaustavljena za zamenjavo.
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Če se med drugo uprizoritvijo nihče ne opogumi, je naloga Jokerja, da poživi zadeve (»Ne
pustite, da žrtev trpi! Če pustite, da se to dogaja in nič ne poskusite narediti, potem podpirate
zatiranje.«).
Sledi več zamenjav, ko se gledalci odločijo prevzeti določeno vlogo in s tem nekaj storiti, da
se prepreči ali zmanjša predstavljeno (fizično ali psihološko) nasilje.
Predstavo se večkrat ponovi.
Nato se gledališka skupina premakne na naslednjo predstavo in vsako od njih se izvede na
zgoraj opisani način.

6. Razprava v razredu/skupini
Celotni razred/skupina pod vodstvom učitelja opravi razpravo o izkušnji metode forumskega
gledališča.

VALENTINA KORBAR,
trenerka učiteljev iz Društva Taka Tuka
Učitelji se morajo zavedati, da je uporaba
gledaliških pristopov v poučevanju naložba v
prihodnost, podobno kot zdrav življenjski slog.
Na začetku je potrebne malo več energije in
precej več priprav. A ko to ponotranjijo, bodo
tudi od učencev dobili veliko več. Z gledališkimi
pristopi bo njihovo delo bolj učinkovito, ker ti
pristopi vzpostavijo dvosmerni proces učenja
in učitelju omogočajo, da spozna svoje učence,
ko v tem procesu postanejo
nekakšni zavezniki.
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6. korak
ŠOLANJE NA DALJAVO
Omejitve glede organiziranja pouka, povezane s pandemijo covida-19, so še bolj izpostavile
pomen odnosov. Leto 2020 je dalo močan zagon vsem deležnikom v izobraževanju za
redefinicijo kompetenc učiteljev za vključevanje učencev kot enakovrednih sooblikovalcev
učnih situacij, kot zahteva brezpogojna inkluzivnost. Ob obveznem premiku aktivnosti na
splet so se učitelji zavedli, da mora njihova profesionalnost temeljiti manj na podajanju vsebin
in bolj na prilagodljivosti za deljenje nadzora in odgovornosti za pouk z učenci, ki so se izkazali
kot domači v digitalnem svetu in so lahko nudili dragoceno pomoč pri sooblikovanju pouka.
Vzpostavljanje virtualne skupnosti učečih se je učinkovitejše, ko izginejo hierarhične strukture
ter učitelji priznajo učencem digitalno strokovnost v vsakdanjem življenju, sposobnost
poiskati in deliti spletne vire, analizirati in kreativno reševati probleme ter znanje koristno
uporabljati. Celo mlajši učenci rade volje in spontano prevzamejo vlogo inštruktorjev za manj
privilegirane vrstnike, da se jih vključi v skupinsko delo. Pogosto pomagajo učiteljem rešiti
določene vidike pouka na daljavo, da se naslovi morebitne posebne potrebe vrstnikov itd.
V času zaprtja so učenci pokazali veliko predanost samousmerjanemu učenju ter lastništvo
nad učnimi cilji in izbiro metod sodelovanja pri učenju in ocenjevanju. Spletna interakcija je
postala priložnost za vključevanje dragocenih pogledov učencev, njihovih pobud in radost ob
skupnem uspehu.
Pandemija koronavirusa je korenito
spremenila delo učiteljev. Ekipa projekta
JIMAC je prepoznala njihove potrebe in jih
podprla pri zagotavljanju ustvarjalnega
in interaktivnega učenja z ohranjanjem
odnosa tudi v času poučevanja na daljavo.
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IGRE ZA ŠOLANJE NA DALJAVO

1. PLEŠOČI PAPIR

Namen dejavnosti je posnemati premikanje papirja.

Učni cilji:
• Vzdrževanje pozornosti
• Nadzorovanje telesnih gibov
Pripomočki:
• List papirja
Število udeležencev:
• Individualno delo, delo v večji in manjši skupini
Učitelj učencem pokaže list papirja. Naroči jim, da vstanejo in se premikajo, kot se premika
papir v njegovih rokah. Učitelj počasi vodi papir in premika posamezne dele, ga prepogne,
dvigne v zrak … Učenci vsak premik lista posnemajo z gibanjem svojega telesa.

2. TRI SKUPNE STVARI

Namen dejavnosti je poiskati tri skupne stvari in jih predstaviti na ustvarjalen način.

Učni cilji:
• Spoznavanje drug drugega
• Razvijanje ustvarjalnosti
Število udeležencev:
• Delo v manjših skupinah
Učitelj razdeli učence v skupine po 4–5. Naroči jim, da poiščejo tri zanimive stvari, ki so jim skupne,
in poiščejo način, da jih predstavijo na čim bolj ustvarjalne načine.
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3. ŠKATLA PRESENEČENJA

Namen dejavnosti je ugotoviti, če pripovedovalec govori resnico.

Učni cilji:
• Izboljšanje govornega nastopanja
• Urjenje poslušanja
Pripomočki:
• Škatla
• Poljuben predmet
Število udeležencev:
• Individualno delo, delo v manjši in večji skupini
Preden se dejavnost začne, učitelj naroči učencem, da si izberejo poljuben predmet in ga
postavijo v škatlo. Prostovoljca prosi, da opiše predmet v škatli ali poljuben drug predmet.
Njegov opis mora biti karseda natančen in prepričljiv, da bodo ostali verjeli, da opisuje
predmet v škatli. Ostali učenci pozorno poslušajo in po predstavitvi glasujejo, ali je učenec
res opisoval predmet v škatli (resnica) ali ne (laž). Po glasovanju sledi pogovor, v katerem
učenci razložijo, zakaj so izbrali resnico ali laž, kaj jih je prepričalo oz. kaj je v njih vzbudilo
dvome …
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DRAMALAB
digitalno orodje za vključujoče učenje z gledališkimi pristopi
DramaLab vključuje sedem orodij (modulov), ki učiteljem omogočajo digitalno uporabo
gledaliških tehnik. Gre za preproste funkcionalnosti, ki jih je mogoče uporabiti z obstoječimi
komunikacijskimi platformami, kot sta Zoom in MS Teams. Ob fizični prisotnosti (npr. v
razredu ali na razrednem izletu) se jih lahko uporabi z osebnimi napravami učencev, kot
so prenosniki, pametni telefoni, tablice, pametne ure ipd. Moduli so bili preizkušeni tudi
v hibridnih okoliščinah, ko so nekateri učenci delali skupaj v istem prostoru, ostali pa so
se jim lahko pridružili prek spleta. Moduli delujejo kot samostojne enote in zanje ne velja
kako določeno pravilno zaporedje ali kombinacija njihovih elementov. Edina omejitev je
domišljija učencev in učiteljev oz. izvajalcev. Lahko se razlikujejo po stopnji zahtevnosti in
zahtevajo različno raven zaupanja ali osredotočenosti. Skupno jim je uvajanje določene
mere volatilnosti, negotovosti, kompleksnosti in dvoumnosti (angl. volatility, uncertainty,
complexity and ambiguity – okolje VUCA). Njihov namen ni pomagati učiteljem prenašati
vnaprej pripravljeno znanje ali celo utrjevanje določenih vzorcev obnašanja, temveč
nasprotno izkoristiti raznolikost učencev, njihove različne poglede na iste predmete ali pojave
z zamenjavo perspektive, povezanih interesov, mnenj, prepričanj itd. Spodbujajo razmišljanje
v različnih smereh in vabijo k neomejenemu številu odzivov – čim bolj so neobičajni, tem
bolje. Izobraževalna vrednost vsakega modula presega posamezne učne rezultate in vabi k
tem kreativnim odzivom na srečevanje izzivov na individualni, medosebni ravni ali celo ravni
mreže. Kot je razkrila raziskava v okviru projekta JIMAC, je za učence najdragocenejše učenje
sinergija skupine, kjer posamezni učenci razkrivajo in delijo svoje znanje za skupno iskanje
strategije, predlagajo več rešitev, se oddaljijo od vsakršne vloge, ki je bila osebi določena ali si
jo je sama zastavila, da dosežejo nove uvide in samoobvladovanje za nadaljnjo rast.

Moduli na platformi so:

1. Kartice za igro vlog (RolePlay) – orodje za dodeljevanje vlog v parih ali majhnih
skupinah
Namen tega modula je pomagati učencem razumeti, kako se lahko določena
vloga in njen značaj odražata v določenem obnašanju, ter se spontano odzivati na
razpoložljive iztočnice in pobudo partnerja za razvoj zgodbe.
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2. Maske (Masks) – orodje za dodeljevanje ali izbiro mask

Namen tega modula je pomagati učencem, da najdejo povezave med občutji, počutji
ali maskami, ki si jih nadenemo, in dejanskim obnašanjem v nekaterih resničnih
življenjskih situacijah.

3. Zgodbe iz torbe (Compound stimulus) – nabor digitalnih predmetov, ki spodbujajo

pripovedovanje zgodbe in izgradnjo vloge
Namen tega modula je pomagati učencem, da delijo svoje izkušnje z vsakdanjimi
predmeti v obliki informacij o njihovih uporabnikih oz. lastnikih. Spodbuja jih tudi,
da predmete uporabijo na ustvarjalne načine.

4. Žive slike (Tableaux) – orodje za prikaz dramskih situacij (zamrznjene scene ali
sence) in analiziranje posameznih elementov v razmislek učencem
Namen tega modula je pomagati učencem, ki se lažje učijo na vizualni način, da
v učenje vključijo svoje znanje. Pomagal pa bo tudi drugim, da se upočasnijo za
trenutke čuječnosti, ki prinašajo več empatije in sočutja.

5. Zvočna podlaga (Soundtrack) – nabor navdihujočih zvočnih učinkov, ki se jih lahko
uporabi za dramatično predstavitev izobraževalnega konteksta
Namen tega modula je pritegniti učence, ki se bolje učijo slušno, in jim dati možnost,
da zablestijo pri kreativnem reševanju problemov. Med učnimi rezultati so lahko:

6. Prisluškovanje pogovorom (Eavesdropped conversations) – nabor zanimivih

7.

pogovorov in animiranih primerov »skrivnih sestankov«, ki se jih lahko uporabi v
gledališki pedagogiki
Namen tega modula je spodbuditi učence, da poslušajo celostno in ugibajo o
pomenu glede na kontekst.

Improvizirana sinhronizacija (Voice over improvisations) – nabor navdihujočih
srečanj animiranih likov za raznoliko uporabo v improviziranih dialogih učencev
Namen tega modula je izkusiti sodelovanje in tok spontanih dialogov, ki jih navdihnejo
risane podobe in dogajanje.

8. Digitalno kolo (Digital wheel) – orodje za naključni izbor pojmov, vprašanj, slik in

nalog z možnostjo vključevanja odgovorov in razlag
Namen tega modula je v učni proces vključiti igrivost in nepredvidljivost s čimer
učencem razbijemo monotonost učnega procesa in povečamo motivacijo za
sodelovanje in učenje.
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7. korak
RAZISKAVA
Kvalitativni del
Po vseh zunanjih analizah je celotni tečaj presegel pričakovanja glede na pogoje poglabljajoče
se pandemije. Celotna projektna ekipa je svoje naloge prevzela odgovorno in zavzeto, njene
člane pa brez dvoma lahko štejemo za strokovnjake na tem področju. Podcenjena ni bila
niti priprava niti potencialne nevarnosti izbrane strategije. Vsakršne težave, s katerimi
se je projektna ekipa srečala, so rešili elegantno, tako da so kar najmanj vplivale na samo
usposabljanje.
Naloga predstavitve tehnik za podpiranje vključujočega izobraževanja udeležencem
usposabljanja je bila uspešno opravljena. Edini razlog za to pa je, da velika večina
omenjenih metod in tehnik vključuje celotni razred otrok, torej ni prostora za izpostavljanje
posameznikov. Obenem so bili za ta isti namen obširno uporabljeni gledališki elementi.

ARGYRO SKITSA,
direktorica Skedia stin poli
Gledališki pristopi lahko učiteljem pomagajo
vzpostaviti varno čustveno in učno okolje v
razredu Obenem pa se učenci v tem proceu
počutijo bolj opolnomočeni in navdušeni. Poleg
tega lahko preko kreativnih pristopov gledališča
in igre učenci izražajo svoje misli, se počutijo
sprejete in vključene, se soočajo z vsakodnevnimi
težavami ali konflikti, postanejo močnejši in bolj
samozavestni glede sebe.

Gledališki pristopi lahko učiteljem pomagajo vzpostaviti varno čustveno in učno okolje v
razredu. Obenem pa se v tem procesu počutijo bolj opolnomočeni in navdušeni. Poleg tega
lahko preko kreativnih pristopov gledališča in igre učenci izražajo svoje misli, se počutijo
sprejete in vključene, uporabijo in bogatijo svoje socialne veščine, se soočajo z vsakodnevnimi
težavami ali konflikti, postanejo močnejši in bolj samozavestni glede sebe.
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Intenzivni tečaj je povečini potekal prek spleta, le na Poljskem in v Sloveniji ga je bilo mogoče
deloma izvesti v fizični obliki. Vprašanje je torej, ali se ne bi bilo zanimivo osredotočiti v
tej smeri. Da je tečaj deloval, le dokazuje, da gre za odprto vprašanje. Morda bi pomagalo
današnjim učiteljem, če bi imeli kompetence za izboljšanje svojega poučevanja prek spletnih
platform. Trdno verjamemo, da uspeh projektne ekipe šele nakazuje nadaljnja velika odkritja
na tem področju. Z vidika tečaja je bila to seveda okrnjena možnost izvedbe. V okviru
usposabljanja so vsi povedali, da bi jim bila ljubša polna izvedba v živo. Vendar pa lahko brez
strahu rečemo, da so bili cilji tečaja uspešno doseženi, zato ni potrebe po razpravi, kaj bi
lahko bilo drugače.
Gledališki pristopi so v izobraževalnih sistemih držav partnerskih organizacij v projektu JIMAC
zaenkrat pretežno tuji. Obstajajo strokovnjaki in strokovne publikacije, še vedno pa manjka
razširjenost med običajnimi učitelji. Velika večina gledaliških pedagogov izvira iz istih ustanov.
Obstaja torej potreba po razvijanju dialoga med strokovnjaki za gledališko pedagogiko in
učitelji. Le na tem presečišču lahko dosežemo napredek na področju vključujoče pedagogike.
Ocenjevalci verjamejo, da je projekt JIMAC prinesel prav takšno priložnost in je postal še ena
luč, ki razsvetljuje to pot napredka.
Vsebina prakse refleksije v obliki protokolov za kritične dogodke (e-mape) je bila priložnost za
preučevanje različnih pojmovanj t. i. prostora brez kaznovanja, ki jih predstavljajo učitelji, ki
imajo bodisi dobre izkušnje z uporabo gledaliških pristopov bodisi so bili ti vključeni v njihovo
pedagoško izobraževanje. Večina učiteljev jasno podpira Freirove ideale ustvarjanja odnosov
znotraj skupnosti med seboj enakih učencev. Vsi vidijo gledališke pristope kot posebno
orodje za opolnomočenje učencev pri njihovi interakciji z učnimi vsebinami, povezanimi z
doživetimi izkušnjami, kar vodi v poglabljanje občutka svobode, družbene pravičnosti in
njihovih možnosti, da presežejo zastavljene omejitve.
ADAM JAGIELLO RUSILOWSKI,
profesor na Univerzi v Gdansku
Gledališki pristopi so neverjetno orodje, ki se ga
premalo uporablja, ker imamo premalo zaupanja in
premalo strokovnega znanja. Edini način naprej je,
da usposobimo učitelje na izkustveni način, da bodo
sami del prostora brez kaznovanja, kjer ni potrebe
po popolnosti in tekmovanju, ampak štejeta pobuda
in radovednost. Svoboda, ki jo prinašajo gledališki
pristopi, pa ni le v dovoljenju, da delaš napake, temveč
je še pomembnejše, da se deli drzne ideje, izkazuje
sočutje v vlogi in izven nje ter se nudi
ustvarjalne rešitve.
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Koncepti, ki jih je razkrila raziskava, so močno osredotočeni na načine, kako uresničiti
svobodo učencev, da imajo lasten glas, izberejo, kaj in kako se želijo naučiti, da tvegajo
in se učijo iz napak, da eksperimentirajo, so neuspešni ter raziskujejo razloge za uspeh in
neuspeh. Pri tem delu je element izziva neopazno vgrajen in prav zato udeležencem ni
zastrašujoč. Gledališki okvir vidijo kot način za zaščito otrok kot raziskovalcev, ki zmanjšuje
njihovo ranljivost ter povečuje njihovo odpornost in ustvarjalnost. Učitelji z ustvarjanjem
novih učnih okolij dokazujejo svojo senzibilnost in talent. Nekateri od najbolj osebnih uvidov
izvirajo iz nekaterih zelo specifičnih kulturnih kontekstov, kjer je izobraževanje še vedno del
zatiranja, prenašanja vedenjskih norm ali (verskih/ateističnih) vrednot ter vcepljanja strahu
pred avtoriteto in morebitne grožnje s kaznijo za nepokornost ali izključevanjem zgolj zaradi
drugačnosti od osrednje večine.
Z izjemo redkih, ki povezujejo svobodo s trdim delom za strukturiranje doživetih izkušenj
učencev, se zdi, da ima večina učiteljev rahlo romantično predstavo o odsotnosti kaznovanja
kot o »prostem padu« mlajših učencev in neomejenem izražanju skozi igro, ki ga morajo
nadoknaditi nekateri otroci, ki so prisiljeni v izvajanje akademskih dejavnosti po učnem
načrtu in pod pritiskom. Obseg razmišljanj o tem, kako ta prostor deluje, in argumenti za
njegovo vzpostavitev v šolskem okolju so impresivni. Podpira ga obširno čtivo iz različnih virov
in teoretičnih vidikov (Maslow, Roger, Vygotsky, Freire itd.), ki učiteljem omogoča njegovo
uporabo v poglobljenih analizah kritičnih dogodkov. A preveč posplošena in dokaj abstraktna
raven možnih strategij preprečevanja nekaterih negativnih dogodkov ter močnejša podpora
inkluziji in odpornosti morda nakazujejo potrebo po praksi, ki je bolj usmerjena v orodja.
Učitelji po štirih celinah imajo dober dostop do besedil o teoriji in praksi Dorothy Heathcote,
nekateri si lahko ogledajo celo nekaj video posnetkov njenih predavanj in dejanskega dela,
a so potožili, da so priložnosti iz nekaterih doživetih posrednih izkušenj z usposabljanj
redke. Intuitivno vedo, da vzpostavljanje prostora brez kaznovanja zahteva razumevanje
zastavljanja dramskega okvira, izbiro navdihujoče vsebine in strukturiranje učnih izkušenj,
ki za otroke postanejo pomenljive po poglobljeni refleksiji. Brati in razpravljati o njih lahko
ne zadošča, če je dejanski izobraževalni sistem v resnici zastavljen ravno v nasprotju s temi
ideali. To neskladje je jasno v primerih, ko se učitelji navezujejo na tehniko, imenovano plašč
strokovnjaka. Gre za zelo vključujočo metodo, ki pa zahteva skrbno strukturiranje ter spretne
in ustvarjalne intervencije izvajalca. Edini način, da jo pedagog obvlada, pa je, da jo dejansko
večkrat izvede v razredu, po možnosti pod nadzorom nekoga z izkušnjami.
Na izobraževanje kot podporo učenju in poučevanje, ki opolnomoči, lahko gledamo kot
točko kulturnega boja, ki pedagoge izziva, da opredelijo in artikulirajo vrednote, ki jih vodijo
pri njihovem poučevanju. Ko so opredeljene, učitelji potrebujejo več podpore deležnikov in
strokovnjakov gledališke pedagogike, da ta načela uporabijo v praksi na vsakodnevni bazi
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z učenci. Ta teren kulturnega boja predstavlja poseben izziv pri pobudah za usposabljanje
učiteljev. Kot kaže, učitelji tudi sami potrebujejo posredne izkušnje ter neposredno
izpostavljenost varni negotovosti in opazovanju dinamike moči.
Projekt JIMAC odgovarja na potrebe vseh deležnikov po vključevanju gledaliških pristopov
kot učinkovitega orodja za inkluzivnost. Metodološki problem te študije je bila nezmožnost
oceniti dejanske kompetence učiteljev nižjih razredov za uporabo gledaliških pristopov za
vključevanje in deljenje nadzora nad poukom, saj so bili deležni usposabljanja v različnih
izobraževalnih sistemih po svetu. V projektu JIMAC smo na ta izziv odgovorili, tako da
smo preverili usposobljenost na podlagi podpore v živo pri praktični uporabi prostora brez
kaznovanja in merili učinek pomoči gledaliških pristopov na inkluzivnost pouka.

ZVONIMIR PERANIĆ, raziskovalec
in profesor na Univerzi na Reki
Napake v splošnem veljajo za nekaj
nesprejemljivega. Družba včasih oblikuje svet,
v katerem ni prostora zanje. To se lahko zgodi
tudi pri učenju oz. poučevanju. Učenci pogosto
mislijo, da morajo vedno odgovoriti pravilno,
če jih učitelji kaj vprašajo. Gledališki pristopi pa
omogočajo sprejemanje napak v
procesu učenja.

Novo razumevanje prostora brez kaznovanja prinaša učitelje, ki so bolj občutljivi za načine,
na katere se lahko diskurz v vlogi uporabi za predstavljanje vsebine in spodbujanje kakovosti
kritične epistemološke radovednosti. Ta radovednost bo verjetno spremenila »socialne
priložnosti« med učitelji in učenci. Prostor brez kaznovanja torej omogoča skupnosti učečih
se, da ustvarja nove pedagoške prostore, v katerih oboji sodelujejo za aktivno povečanje
njihove »zmožnosti učenja, ne le da se prilagodijo svetu, ampak predvsem da posežejo vanj,
ga poustvarjajo in preoblikujejo«. Na podlagi tega sodelovanja postanejo »soustvarjalci
lastnega učenja«, vključeni v skupnost ne glede na morebitne nestandardne vstopne
točke ali posebne potrebe, in se jih spodbuja, da sami vodijo sebe. Ta usmeritev pri učenju
in poučevanju je pomemben rezultat uporabe prostora brez kaznovanja v usposabljanju v
okviru projekta JIMAC, kot so ga razumeli v usposabljanje vključeni učitelji.
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Poročilo o kvantitativni evalvaciji usposabljanja za učitelje
Vprašalnike so sestavili strokovnjaki iz celotnega konzorcija na podlagi potreb tako učencev
kot učiteljev. Vprašanja so bila povezana z načrtovanimi učnimi cilji tečaja in so se nanašala
na osrednje pojme vključujočih gledaliških pristopov, kot so prostor brez kaznovanja,
uokvirjanje (angl. framing) ali plašč strokovnjaka. Učence smo povprašali po kakovosti vzdušja
v razredu z vidika vključevanja in angažiranja, učitelji pa so ocenjevali svoje kompetence za
vključevalnost v povezavi s tem, kar z vidika učenja, ki poteka v odnosu ter ga učenci sami
usmerjajo in sooblikujejo, prinašajo gledališki pristopi. Vprašalnike smo najprej pilotno
preizkusili, dodelali za večji učinek, nato pa jih uporabili pred in po zaključku usposabljanja
za učitelje in programov mentorstva. Učitelji in njihove skupine učencev so jih izpolnjevali
anonimno.
Rezultati evalvacij učencev kažejo, da je intervencija projekta JIMAC pri učiteljih pozitivno
vplivala na vsakega od prepoznanih vidikov med učnimi cilji usposabljanja. Učenci so opazili
trud učiteljev, da uporabljajo gledališke pristope, da bi jih angažirali, motivirali in jim dali
občutek vpliva na pouk v vzdušju, kjer vladajo zaupanje, vzajemno spoštovanje, prevzemanje
pobude ter prost pretok idej in pogledov, v katerem se napake in napačno razumevanje
uporablja za nadaljnje učenje in ne kaznovanje ali smešenje.
Pretest Post test

4,39

4,68

5
4
3

4,29

4,57

4,26

4,65

4,20

4,51

4,02

4,51

Preglednica 1.1. – povprečne vrednosti, učenci, vse države
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Tako pred kot po usposabljanju so učenci najvišje ocenili zaupanje učitelju, hvaležnost za
njegovo podporo, povratne informacije in pohvale. Najnižjo oceno so učenci dali izkoriščanju
njihovih idej in napak za učni proces. Zvišanje povprečnih ocen pri učencih pa jasno kaže, da
je bilo usposabljanje najbolj učinkovito na področju uporabe raznolikosti učencev ter njihovih
pobud, ki izhajajo iz svobode za raziskovanje idej in kreativno reševanje problemov.
Pretest Post test

3,97

4,30

5
4
3

Lahko sledim pouku.

3,89

4,33

Lahko povem, kar mislim.

3,89

4,33

4,71

4,34

3,67

4,26

3,65

4,17

3,64

4,32

3,55

4,10

3,36

3,78

Pouk je zanimiv.

Preglednica 1.2. – povprečne vrednosti, učenci, vse države
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To vidimo zlasti, ko za primerjavo ocen učencev na začetku in ob koncu usposabljanja
uporabimo normalizacijo zvišanja kot merilo spremembe v enakem preverjanju koncepta.
Kasneje smo normalizacijo uporabili tudi za posamezne ocene učencev. Na ta način lahko
določimo zvišanje (g) za vsako zastavljeno vprašanje:

g=

povprečje po - povprečje pred
5 - povprečje pred

Vrednost g se lahko giblje med –399 in +1. Negativne vrednosti pomenijo znižanje rezultata,
pozitivne pa zvišanje. +1 pomeni največje možno zvišanje. Z izračunom zvišanja smo dobili
različne lestvice sprememb ocen po usposabljanju (preglednica 2).

Gain

1

0,48
0

0,39

0,53
0,39
0,50

0,32
0,40

Lahko sledim pouku.
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Gain

Lahko povem, kar mislim.

1

0,40
0

0,49

0,44
Pouk je zanimiv.

0,40
0,40
0,39
0,39

Preglednica 2: Vrednost zvišanja, učenci, vse države
Rezultati z vidika učiteljev potrjujejo, da je usposabljanje iz gledališke pedagogike močno
pomagalo ustvarjati večjo inkluzivnost in učenje v odnosu. Izboljšala se je njihova zmožnost
ceniti uspeh učencev in jih pohvaliti na bolj pomenljiv način (4,77–4,89), jih spodbujati, da
bolj prevzemajo pobudo in so bolj odporni (4,75–4,87), ter poskrbeti, da so v učni proces
vključeni vsi učenci (4,65–4,75).
Največjo pozitivno spremembo najdemo v oceni učiteljev glede uporabe napak učencev
kot priložnosti za učenje. Razvidno je tudi, da imajo učitelji po usposabljanju bolj pozitiven
odnos do uporabe povratnih informacij. Precej višjo oceno lahko vidimo tako pri vprašanju,
ali učitelji uporabljajo povratne informacije učencev za izboljšanje svojih metod poučevanja
(4,18–4,62), kot pri vprašanju, ali dajejo povratne informacije, da bi pomagali učencem doseči
želene cilje (4,37–4,65). Rezultati tudi dokazujejo, da jim je uporaba gledaliških pristopov
za motiviranje učencev za učenje postala pomembnejša (4,38–4,68). Po uporabi gledaliških
pristopov so učitelji postali bolj kritični in se bolj zavedajo učnih procesov. Preverjanje
razumevanja učencev, prilagajanje učnega načrta in odnos do navdušenja za učenje so se po
usposabljanju na lestvici uvrstili nižje. Razlike v povprečnih vrednostih za učitelje pred in po
so prikazane na preglednici 3.
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Pretest Post test

4,77

4,89

5
4
3

Preverim razumevanje.
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4,75

4,87

4,65

4,75

4,63

4,73

4,53

4,75

4,49

4,68

4,47

4,60

4,47

4,56

4,47

4,68

4,47

4,51

4,39

4,75

4,38

4,68

4,37

4,65

Pretest Post test

4,33

4,57

5
4
3

4,32

4,54

4,23

4,54

4,18

4,62

4,12

4,33

4,06

4,38

4,044

,21

4,03

4,38

Preglednica 3: Povprečna vrednost odgovorov, učitelji, vse države

Ko pogledamo napredek posameznih povprečnih vrednosti, vidimo največji napredek pri
kompetenci uporabe napak učencev kot priložnosti za učenje (g = 0,59), kar podpira tudi
razvrstitev na lestvici. Prav tako so se pri učiteljih močno izboljšale veščine uporabe povratnih
informacij. Normalizirano zvišanje pri uporabi gledaliških pristopov za motiviranje učencev za
učenje je doseglo vrednost skoraj 0,50. Učitelji so poročali tudi o povečani zmožnosti dajanja
pohval (0,52) in spodbujanja učencev (0,48). Najmanjše zvišanje po mnenju učiteljev je bilo
pri njihovem navduševanju učencev (0,08), prilagajanju učnega načrta v učnem procesu (0,17)
in njihovi oceni učnih ur kot privlačnih (0,18). S tem se zapolni vrzel med ocenami učencev
in učiteljev, kjer je bilo pred usposabljanjem opaziti, da so učitelji precenjevali svojo vlogo v
prispevku k uspehu učencev in zadovoljstvo s tradicionalnim poukom.
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ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA PROJEKTA JIMAC
Osredni del priporočil projekta JIMAC se nanaša na dodatno podporo, ki bi je morali biti učitelji,
ki želijo biti vključujoči, deležni v fazi začetnega usposabljanja ali dodatnega usposabljanja ob
delu, ter na sistemsko podporo, vključno s spremembo politike izobraževanja glede raznolikosti
in vključevanja. Po mnenju zunanjih ocenjevalcev bi pedagogom lahko koristila gledališka
orodja za pogled z distance v povezavi z njihovim zavedanjem morebitne lastne prikrite
pristranskosti in predpostavk glede raznolikosti v njihovih razredih. V večini primerov jim
primanjkujejo neposredne izkušnje dela z učenci s posebnimi potrebami, njihovo pojmovanje,
kaj pomeni posebno, pa je omejeno. Izrazili so tudi potrebo po tesnejšem sodelovanju na
področju empatije in sočutja, ne z namenom, da ju uporabijo za gradnjo pristnih odnosov
in ozračja z učenci, ampak tudi za zaščito njih samih pred poklicno izgorelostjo. Medtem
ko se igra vlog in druge gledališke tehnike pogosto uporabljajo v usposabljanju študentov
na področju medicine, so v programih priprave in razvoja za učitelje neobičajne. Zbirka
dobrih praks in inovativnih orodij projekta JIMAC lahko služi v veliko pomoč za zagotavljanje
visokokakovostnih vključujočih učiteljev.

KATARINA PICELJ,
trenerka učiteljev iz Društva Taka Tuka
Gledališki pristopi pedagogom nudijo širok nabor
tehnik, ki jih lahko uporabijo, da otroke popeljejo
v svet znanja in razumevanja, hkrati pa razvijajo
kompetence, ki bodo pomembne v njihovem
kasnejšem življenju.
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Priprava učiteljev, da bodo vključujoči, zahteva mnogo več kot samo dodajanje posebnega
izobraževalnega tečaja ali posebnega modula o metodah, saj morajo pedagogi razviti
strokovno znanje za soočanje s kočljivimi vprašanji ter se poglobiti v svoje globoke osebne
vrednote in odnos. Njihova praksa mora biti tudi vzor idej, ki jih predstavljajo – na primer z
določeno mero personalizacije in različnimi aktivnostmi za učence z različnimi izkušnjami in
socialnim, kulturnim ali jezikovnim ozadjem in za učence invalide. Študentje na pedagoškem
področju imajo prav tako različne odnose, vrednote in poglede oz. izkušnje, kakšno je
učinkovito poučevanje, to pa je potrebno upoštevati in uporabiti kot vir za nadaljnji razvoj.
Tečaj v projektu JIMAC je ponudil številne priložnosti za takšno rast, a so se udeleženci soočali
s težavami pri doseganju dolgoročnih ciljev in so poročali o nizki stopnji podpore s strani
njihovih šol za bolj sistematično uvajanje inkluzivnosti. Preprosto jim je primanjkovalo časa,
da bi se lahko dovolj posvetili svoji refleksiji in njenemu predstavljanju, npr. prek protokolov
za kritične dogodke (e-mape). Prav tako se jim je zdelo, da njihove šole niso popolnoma
razumele, kaj pomeni, da so uspešno zaključili usposabljanje, in kako naj bi prenesli nove
kompetence v lokalno okolje.
Nujne spremembe metod ocenjevanja tako pri izobraževanju novih učiteljev kot pri tistih, ki
že poučujejo, bodo imele posledice tudi za prihodnje projekte, kot je JIMAC, in bodo zahtevale
presojo o ravni kompetentnosti učiteljev, preden začnejo poučevati, in najpomembneje o
tem, kaj je potrebno, da napredujejo v svoji praksi. Med ključnimi veščinami in sposobnostmi,
ki jih je na tem področju potrebno razvijati in preverjati, morajo biti:
• sistematično ocenjevanje lastnega delovanja,
• učinkovito vključevanje drugih v refleksijo o poučevanju in učenju,
• prispevek k razvoju šole kot skupnosti za učenje.

Usposabljanje JIMAC je razkrilo nekatera navzkrižja interesov med razrednimi učitelji
in specialnimi pedagogi pri integriranem pouku, saj slednji poudarjajo svojo nalogo, da
pomagajo učencem s posebnimi potrebami dohajati vsebine splošnega programa in
povezane kompetence. Ker so gledališki pristopi usmerjeni v ocenjevanje in nato razvoj
veščin učenja, kako se učiti, morajo šole celotno področje učenja otrok in nato skupinskega
sodelovanja za njihove bolj generativne kompetence podpirati na ravni sodelovanja učiteljev
znotraj posameznega razreda in pri interdisciplinarnem vključevanju gledaliških pristopov v
projekte, šolske dogodke in tako naprej.
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Različno razumevanje udeležencev usposabljanja JIMAC glede gledaliških pristopov za
inkluzivnost, ki ga je pokazalo zunanje ocenjevanje, izpostavlja različne načine udejanjanja
svobode učencev do svojega glasu in soustvarjanja svojega učnega okolja: izbira, kaj in
kako se želijo učiti, prevzemanje tveganja in učenje s poskušanjem, eksperimentiranje,
raziskovanje razlogov za uspeh in neuspeh. Element izziva je v delu učiteljev neopazno vgrajen
in se udeležencem ne zdi zastrašujoč. Gledališki okvir vidijo kot način za zaščito otrok kot
raziskovalcev, ki zmanjšuje njihovo ranljivost ter povečuje njihovo odpornost in ustvarjalnost.
Učitelji z ustvarjanjem novih učnih okolij dokazujejo svojo senzibilnost in talent. Nekateri
od najbolj osebnih uvidov izvirajo iz nekaterih zelo specifičnih kulturnih kontekstov, kjer je
izobraževanje še vedno del zatiranja, prenašanja vedenjskih norm ali (verskih/ateističnih)
vrednot ter vcepljanja strahu pred avtoriteto in morebitne grožnje s kaznijo za nepokornost
ali izključevanjem zgolj zaradi drugačnosti od osrednje večine. Priporočila se torej spet
nanašajo na raven politike izobraževanja.
Z izjemo redkih, ki povezujejo svobodo s trdim delom za strukturiranje doživetih izkušenj
učencev, se zdi, da ima večina učiteljev rahlo romantično predstavo o odsotnosti kaznovanja
kot o »prostem padu« mlajših učencev in neomejenem izražanju skozi igro, ki ga morajo
nadoknaditi nekateri otroci, ki so prisiljeni v izvajanje akademskih dejavnosti po učnem
načrtu in pod pritiskom. Obseg razmišljanj o tem, kako ta prostor deluje, in argumenti za
njegovo vzpostavitev v šolskem okolju so impresivni. A preveč posplošena in dokaj abstraktna
raven možnih strategij preprečevanja nekaterih negativnih dogodkov ter močnejša
podpora inkluziji in odpornosti morda nakazujejo potrebo po praksi, ki je bolj usmerjena v
orodja. Intuitivno vedo, da vzpostavljanje območja brez kaznovanja zahteva razumevanje
zastavljanja dramskega okvira, izbiro navdihujoče vsebine in strukturiranje učnih izkušenj,
ki za otroke postanejo pomenljive po poglobljeni refleksiji. Brati in razpravljati o njih lahko
ne zadošča, če je dejanski izobraževalni sistem v resnici zastavljen ravno v nasprotju s temi
ideali. To neskladje je jasno v primerih, ko se učitelji navezujejo na tehniko, imenovano plašč
strokovnjaka . Gre za zelo vključujočo metodo, ki pa zahteva skrbno strukturiranje ter spretne
in ustvarjalne intervencije izvajalca. Edini način, da jo pedagog obvlada, pa je, da jo dejansko
večkrat izvede v razredu, po možnosti pod nadzorom nekoga z izkušnjami.
Na izobraževanje kot podporo učenju in poučevanje, ki opolnomoči, lahko gledamo kot
točko kulturnega boja, ki pedagoge izziva, da opredelijo in artikulirajo vrednote, ki jih vodijo
pri njihovem poučevanju. Ko so opredeljene, učitelji potrebujejo več podpore deležnikov in
strokovnjakov gledališke pedagogike, da ta načela uporabijo v praksi na vsakodnevni bazi
z učenci. Ta teren kulturnega boja predstavlja poseben izziv pri pobudah za usposabljanje
učiteljev. Kot kaže, učitelji tudi sami potrebujejo posredne izkušnje ter neposredno
izpostavljenost varni negotovosti in opazovanju dinamike moči.
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Projekt JIMAC odgovarja na potrebe vseh deležnikov po vključevanju gledaliških pristopov
kot učinkovitega orodja za inkluzivnost. Problemi z ocenjevanjem in evalvacijo, s katerimi so
se soočili strokovnjaki iz projekta JIMAC, so bili povezani z nezmožnostjo oceniti dejanske
kompetence učiteljev nižjih razredov za uporabo gledaliških pristopov za vključevanje in
deljenje nadzora nad poukom, saj so bili deležni usposabljanja v različnih izobraževalnih
sistemih v štirih različnih državah. Ključnega pomena je na ta izziv nadalje odgovarjati ter
preverjati usposobljenost na podlagi podpore v živo pri praktični uporabi prostora brez
kaznovanja in meriti učinek pomoči gledaliških pristopov na inkluzivnost pouka.
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