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GLEDALIŠČE  - DODANA VREDNOST OTROKOM S POSEBNIMI 

POTREBAMI   

THEATER - ADDED VALUE TO CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

POVZETEK 

V prispevku predstavljena dramsko-gledališka delavnica v sklopu projekta »Center za strokovno pomoč 

in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« prikazuje 

vključenost otrok s posebnimi potrebami v dodatno obliko pomoči, ki jim ponuja in omogoča 

izboljšanje socialnega, čustvenega in vedenjskega funkcioniranja. Vključeni učenci so uspešno 

premagali svoje različnosti, izrazili svoje talente in pridobili na pozitivni samopodobi. Pri delu z otroci s 

posebnimi potrebami se je skušalo slediti zadanim ciljem, hkrati pa slediti viziji strokovnega centra, ki 

želi aktivno vključiti vse, ne glede na primanjkljaje in težave in hkrati spodbujati enake možnosti vseh 

otrok. 

KLJUČNE BESEDE 

Otroci s posebnimi potrebami, projekt, dramsko-gledališka delavnica, premagovanje primanjkljajev, 

enake možnosti 

ABSTRACT 

The drama workshop presented in the article, that works within the project "The Center for 

Professional Assistance and Support to Children and Adolescents with Special Needs and Their 

Families" shows the involvement of children with special needs in an additional form of assistance, 

that offers and enables them to improve social, emotional and behavioral functioning. The pupils were 

involved successfully and through that defeated their diversity, expressed their talents and gained on 

positive self-image. The goal in working with children with special needs was to follow the set goals, 

and at the same time to follow the vision of a professional center that wants to actively involve 

everyone, regardless of deficits and problems, while at the same time promoting equal opportunities 

for all children. 
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UVAJANJE PROJEKTA  

Januarja 2017 sta se Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj (kot prijavitelj), in Osnovna šola 

Dragotina Ketteja, Novo mesto (kot konzorcijski partner), prijavili na razpis Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport z naslovom »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s 

posebnimi potrebami in njihovim družinam«. Namen javnega razpisa je bila vzpostavitev strokovnih 

centrov za celostno obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.  Šoli sta bili obveščeni, 

da je njuna prijavnica za projekt z nazivom »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in 

mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« izbrana in sprejeta. Cilj projekta je: 

vertikalna, celostna, dolgoročna podpora osebi s posebnimi potrebami, njegovi družini in strokovnim 

delavcem (ki jo varujejo, vzgajajo, poučujejo) od rojstva, v času šolanja in vse do vstopa na trg dela. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se 

bo izvajal do 30. septembra 2020. 

Strokovni centri bodo omogočili in dopolnili oblike pomoči, ki so nujne in ključne za otrokov oziroma 

mladostnikov optimalen razvoj in socialno vključenost, kot so: celovita podpora vrtcem in šolam, 

izdelava individualiziranih programov, svetovanje in strokovna podpora strokovnim delavcem, razvoj 

in izposoja pripomočkov, učil in računalniške opreme ter osebno svetovanje in pomoč celotni družini, 

tako staršem kot otroku oziroma mladostniku s posebnimi potrebami.  

Koncept delovanja strokovnega centra vsebuje več različnih področij in storitev. Eno izmed njih je 

področje, ki omogoča celostno obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z ali brez 

odločbe in z učnimi težavami, ki ne izvirajo nujno iz osnovnih posebnih potreb, ampak iz drugačnega 

kulturnega okolja (npr. romski otroci, priseljenci), nizkega socialnega statusa družine, težke življenjske 

situacije ali stiske, v kateri se je znašla družina ali otrok in ima za posledico slabše učno in socialno 

funkcioniranje. V sklopu tega področja smo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami ponudili 

praktične skupinske delavnice, med njimi tudi dramsko-gledališko delavnico. Zraven smo povabili še 

njihove vrstnike brez težav. Namen je bil, da otroci s posebnimi potrebami in njihovi vrstniki preko 

zanimivih dejavnosti odkrivajo in razvijajo svoje talente, da se ob tem spodbuja osebni, učni, socialni 

in čustveni napredek ter samostojnost in spletajo nove prijateljske vezi.  

 

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN POMEN GLEDALIŠČA 

Vsi otroci se radi gibajo in povezujejo z ostalimi učenci. Vse to jim omogoča gledališče, ki jih vzpodbuja, 

da se gibljejo, govorijo in odzivajo na druge (verbalno in gibalno). Ne sili jih k sedenju in poslušanju, 

ampak omogoča aktivno sodelovanje. Ponuja jim možnost raziskovanja, pogovora, soočanja s 

težavami, predvsem pa iskanja rešitev in izražanja čustev v vzpodbudnem okolju (Farmer, 2011). Ob 

tem spoznavajo drug drugega, razvijajo svoje čustveno in socialno vedenje ter se učijo pozitivne 

interakcije z ostalimi. 

Otroci s posebnimi potrebami imajo pogosto težave na področju zaznavanja, gibanja, čustvovanja, 

spoznavanja, govora, vedenja, učenja,  kognicije. Opredeljuje jih Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, ki tudi ureja njihovo usmerjanje v ustrezne oblike pomoči. 

Pogosto tudi ne zmorejo vključevanja v socialne interakcije ali pa se vanje vključijo na neprimerne 

načine. Vse to vpliva na njihovo čustvovanje in čustveni razvoj. Velikokrat razvijejo slabo samopodobo, 

negativni občutki pa lahko pripeljejo tudi do psihičnih motenj, kot sta depresija in anksioznost 



(Horowitz, 2012). Možnost, da uspešno razvijajo svoje čustvene in socialne potrebe pa jim omogoča 

ravno učenje spretnosti, ki jih lahko pridobijo preko gledališča in gledališke pedagogike.  

V sklopu projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi 

potrebami in njihovim družinam« smo na OŠ Dragotina Ketteja aprila 2017 oblikovali ponudbo 

dramsko-gledaliških delavnic, ki smo jih ponudili otrokom s področja Novega mesta in okolice. Povabili 

smo učence, ki obiskujejo osnovno šolo s prilagojenim programom, učence, ki obiskujejo večinsko 

osnovno šolo in so opredeljeni kot učenci s posebnimi potrebami ter njihove vrstnike brez težav. 

Dejavnost se bo izvajala do junija 2020, a se skupina na novo oblikuje ob začetku vsakega šolskega leta.  

Učenje s pomočjo gledališča ni samo pripraviti predstavo za igralce. Njegov cilj ni, da se naučimo igrati 

in izboljšamo igralske sposobnosti (Moore, 2004). Njegov cilj je usvojiti kurikulum z dejavnostmi, ki 

vplivajo na razvoj senzomotorike in kognicije,  razvijati  sposobnosti učencev in njihovega mišljenja, 

motiviranje za učenje, spodbujanje šolske uspešnosti, razvijanje socialnih spretnosti in zrelega 

čustvenega odzivanja.  

Zavedajoč se pomena gledališča in širših možnosti, ki jih ponuja pri delu z učenci s posebnimi 

potrebami, smo si zadali cilje, ki smo jih želeli doseči z delom v dramsko-gledališki delavnici: 

- omogočiti vključenim, da izboljšajo svojo samopodobo, 

- izboljšati njihove socialne spretnosti preko povezovanja z ostalimi udeleženci, 

- omogočiti, da se izrazijo ter pokažejo svoje talente in zmožnosti,  

- izpeljati gledališko predstavo. 

 

DRAMSKO-GLEDALIŠKE DELAVNICE IN NJIHOV UČINEK NA DELO Z OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

V šolskem letu 2017/18  se je v dramsko-gledališko delavnico vključilo 7 učencev. Trije učenci so 

obiskovali prilagojeni izobraževalni  program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim 

standardom, dva učenca posebni program vzgoje in izobraževanja, dve učenki pa večinsko osnovno 

šolo. Ena učenka je bila usmerjena v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. 

V skupini so se odražale različne sposobnosti učencev. Večina je imela izražene motnje govora 

(predvsem artikulacije), težave na področju motorike (počasnost, okornost gibanja) ter posamezne 

specifične primanjkljaje, ki opredeljujejo vsakega posameznega učenca. Brez posebnosti in težav je bila 

le ena učenka. 

Glede na zanimivo strukturo učencev in njihovih sposobnosti je mentorica popolnoma prilagodila način 

dela tako, da je ustrezal učencem. Potrebno je bilo vodenje in prilagajanje njihovemu tempu. 

Dogovorili smo se, da uprizorimo zgodbico Julie Donaldson »Mamica, kje si?«, kot lutkovno predstavo, 

v katero bodo vključili elemente senčnega gledališča, telesne lutke, ročne lutke in poosebitev živali. 

Preko prebiranja zgodbice so učenci pomagali oblikovati karakterje živali, ob usmerjanju mentorice 

izbrali vloge, mentorica pa je oblikovane like prenesla v okvir scenarija. Besedilo se je prilagodilo vsaki 

posamezni vlogi, ki jo je predstavljal učenec s svojimi specifikami. Tako se je besedilo popolnoma 

prilagodilo njegovim sposobnostim, težavam z govorom in/ali motoriko. Sledila je izdelava lutk, kjer je 

sodelovala celotna ekipa. Nato pa so lutke »oživele«. Učenci so svoje vloge uspešno ustvarili, predstavo 

pa uprizorili na šolski prireditvi, kamor so bili povabljeni učenci cele šole, zunanji obiskovalci in tudi 



starši. Uprizoritev predstave je uspela. Vmes pa so se dogajali procesi, ki so vključevali tako 

povezovanje učencev, socialne interakcije, povratne informacije ter vodenje učencev skozi čas in 

prostor gledališča. 

Eden izmed zadanih ciljev je bil tudi, da učenci izboljšajo svojo samopodobo. Premalokrat se zavedamo, 

da si sami krojimo svoje življenje ter da smo lahko uspešni in zadovoljni le, če zaupamo vase in v svoje 

sposobnosti, če na ovire v življenju gledamo kot na izzive, katere se lotevamo z voljo in optimizmom, 

saj posledični uspehi veliko pripomorejo k večjemu zadovoljstvu s samim seboj . Ko pa pozitivno 

gledamo nase, se sprejemamo takšni, kakršni smo, tudi na druge in na celoten svet gledamo drugače. 

Življenje zopet dobi smisel, v katerem se ne ustrašimo živeti, temveč ga živimo, kar se le da polno. Prav 

to pa nam omogoči dobra samopodoba (Zlatečan, 2014, str. 1). Učenci s posebnimi potrebami imajo 

težave na tem področju, saj pogosto naletijo na ovire pri pridobivanju akademskega znanja, kot tudi 

zaznajo svojo drugačnost v okolici. Pri tem doživljajo neuspehe in začnejo dvomiti v svoje sposobnosti. 

Hkrati pa se ne čutijo sprejete. Pogosto so črnogledi, lahko pa izbruhnejo tudi čustvene težave z 

odklonskim vedenjem. 

Učenci so v okviru delavnic dobili možnost, da izrazijo sebe, svoja občutja, svoja močna področja preko 

oblikovanja karakterjev lutk, besedila teh karakterjev in tudi med samim nastopom. Z vsakim vodenim 

korakom so napredovali na področju pozitivnega zaznavanja svojega telesa in sposobnosti. Iz tedna v 

teden so bili samozavestnejši, saj so jim pozitivne povratne informacije in občutki uspešnosti, ki so jih 

sami zaznali preko gledališke delavnice, omogočili, da gradijo svojo pozitivno samopodobo. Povezovali 

so se, tudi preko lutk učili ustreznega načina komunikacije in uspešno vstopali v odnose drug z drugim. 

S svojo raznolikostjo so prispevali k bogatenju drug drugega, se ob gledališču povezovali ter učili 

ustreznega reagiranja. 

ZAKLJUČEK IN NADALJEVANJE PROJEKTA 

Učencem je v procesu ustvarjanja gledališča omogočeno, da so vključeni v celoten proces učenja, ne 

pa samo v končni produkt – predstavo. Pri tem ima vsak svojo vlogo, tudi učitelj. Pomemben je pristop, 

v katerem ima najpomembnejšo vlogo učenec, ki oblikuje zgodbo (Farmer, 2011). 

Učenci s posebnimi potrebami so ranljiva skupina, ki potrebuje v celotnem procesu učenja še dodatno 

skrb in usmerjanje ter vodenje v posameznih delih ustvarjanja. Gledališče učencem omogoča 

raziskovanje, pogovor, soočanje s težavami in izražanje čustev v vzpodbudnem okolju (Farmer, 2011).  

Dramsko-gledališka delavnica, ki je nastala v sklopu projekta »Center za strokovno pomoč in podporo 

otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, je pokazala, da je gledališče 

kot ustvarjalni proces lahko izredno pomemben del podpornih dejavnosti za otroke s posebnimi 

potrebami.  

Zastavljeni cilji so se uspešno realizirali, saj so otroci, ki obiskovali delavnico okrepili svoje veščine in 

spretnosti, povečali svoje kulturne in socialne kompetence, se opolnomočili za samostojnejše 

vključevanje v družbo, hkrati pa pokazali kaj zmorejo, dodali svoj del v družbo, ob tem razblinjali 

predsodke ter strah pred drugačnostjo.  

Pozitivni odzivi staršev in drugih obiskovalcev so prav tako pokazali, da je zastavljena delavnica in način 

dela v njej uspešen, da si starši za svoje otroke tudi v prihodnje želijo takšnih možnosti izražanja ter 

učenja.  



Pri delu z otroci s posebnimi potrebami se je skušalo slediti zadanim ciljem, predvsem pa omogočiti 

osebnostno rast, dobro počutje, slediti viziji strokovnega centra, ki želi aktivno vključiti vse, ne glede 

na primanjkljaje in težave in hkrati spodbujati enake možnosti vseh otrok. 
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