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UPORABA GLEDALIŠČA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Društvo ustvarjalcev Taka Tuka pripravljata 3.
mednarodno konferenco gledališke pedagogike z naslovom »COMMUNICATION BRIDGE/MOST
SPORAZUMEVANJA«. Dvodnevna konferenca bo potekala v četrtek in petek, 13. in 14. decembra
2012, v Grand hotelu UNION, Miklošičeva cesta 1, Ljubljana. Pričela se bo v četrtek ob 17. uri in se
nadaljevala naslednji dan ob 9.00.
Gledališka pedagogika je v zadnjih treh desetletjih v svetu zelo napredovala. Tudi v Sloveniji si
prizadevamo za razvoj tega gledališkega področja. Želimo, da bi gledališka pedagogika postala
prepoznavna kot samostojna disciplina in bi se kot taka razvijala na različnih področjih: v
profesionalnih gledališčih, nevladnih organizacijah, šolah, vrtcih, centrih obšolskih dejavnosti,
bolnicah in drugod.
Glavni namen konference je predstavitev vidikov in metod uporabe gledališča v vzgoji in
izobraževanju. Priznani strokovnjaki s področja gledališke pedagogike bodo s predavanji in
praktičnimi prikazi predstavili pomen in prednosti različnih tehnik pedagoškega gledališča. Predavali
bodo gostje z dolgoletnimi izkušnjami in bogatimi mednarodnimi referencami, kot so Chris Cooper iz
Velike Britanije, ki bo govoril o potrebi po drami in o tem, kako lahko v obdobju globokih socialnopolitičnih, ekonomskih in ekoloških sprememb sebe in druge opremimo s potrebnim navdihom, da
bomo znali stremeti v boljšo prihodnost, Radka Svobodova iz Prage, ki bo predstavila dramo kot
način aktivnega poučevanja in učenja, Sigfriedo Aguilar iz Mehike, ki med drugim slovi kot eden
največjih mojstrov pantomime in klovnovstva v obeh Amerikah, Hu Yuqing iz Kitajske in drugi.
Več o konferenci, predavateljih, delavnicah, pisanju prispevkov in prijavi si lahko preberete na spletni
strani http://www.gledaliskapedagogika.com/#
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