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Abstrakt 
 

Prípadová štúdia projektu neformálneho vzdelávania Ako na divadlo v oblasti 
súčasného divadla, ktorý od roku 2008 realizuje Asociácia Divadelná Nitra. 

Cieľom príspevku je otvoriť diskusiu o potrebe a prínose projektov neformálneho 
vzdelávania pre mládež v oblasti divadla a prezentovať výsledky projektu Ako na divadlo. 
Príspevok sa zároveň pokúša definovať neformálne vzdelávanie ako proces, ktorý rozvíja 
tradičné poznatky a skúsenosti mladých ľudí s divadlom, obohacuje ich vedomosti o súčasnej 
divadelnej tvorbe. Zámerom je tiež pomenovať neformálne vzdelávanie ako zdroj informácií, 
nástroj slúžiaci k prepojeniu teoretických poznatkov z divadla s praktickými metódami, 
živými zážitkami a osobnou skúsenosťou. Príspevok vychádza z predpokladu, že využitie 
metódy neformálneho vzdelávania môže poskytnúť priestor pre aktívne trávenie voľného 
času mládeže rozvíjajúce kreativitu, komunikáciu a rozmanitosť vnímania a myslenia, a 
zároveň  slúžiť ako obohatenie vyučovacieho procesu v oblasti divadelného umenia na 
školách či ako podnet pre budúce štúdium a profesionálne smerovanie mladých ľudí. 
 
Kľúčové slová: neformálne vzdelávanie, voľný čas, divadlo, hra, tvorivosť, poznanie, 
inšpirácia, komunikácia, kontakt 
 
Abstract 
 

Case study of non-formal education project How to understand theater in the 
contemporary theatre, which since 2008 carries out the Divadelná Nitra Association. 

The article aims to open debate on the need and benefits of non-formal education 
projects for youth in theater and present the results of the project How to understand theater. 
It will involve also an attempt to define non-formal learning as a process that develops 
traditional knowledge and experience of young people with the theater, enriching their 
knowledge of contemporary theater. The intention is also to name the non-formal education as 
a source of information to link theoretical knowledge with practical methods of theater, live 
and personal experience. Set up formal learning methods so as to provide space for active 
leisure time of young people developing creativity, communication and diversity of thought 
and perception, while enriching the learning process in the performing arts in schools, or 
incentive for future studies and professional orientation of young people. 
 
Key words: non-formal education, leisure time, theatre, play, creativity, knowledge, 
inspiration, communications, contact  
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1. ÚVOD 
 

Neformálne vzdelávanie o divadle je špecifická oblasť neformálneho vzdelávania, 
ktorá zatiaľ nie je na Slovensku dostatočne etablovaná. Neformálne vzdelávanie ako proces 
sociálneho vzdelávania sa odohráva predovšetkým mimo formálneho systému vzdelávania, 
aj keď ho zároveň dopĺňa. Je to dobrovoľná a zámerná činnosť, ktorá pokrýva širokú škálu 
oblastí vzdelávania (Kratochvílová, 2008, s. 22). Neformálna edukácia je jednoznačne spätá 
s výchovou vo voľnom čase (Kratochvílová, 2008, s. 23). Jednou zo základných osobitostí 
výchovy vo voľnom čase je jej činnostný charakter a aktívna účasť každého jednotlivca. 
Obsah sa realizuje prostredníctvom praktických činností (aktivít) najrôznejšieho charakteru, 
ktorými sa napĺňajú funkcie voľného času i výchovy (Kratochvílová, 2008, s. 17).  

V našej štúdii sme sa zamerali na neformálne vzdelávanie v oblasti divadelného 
umenia. V príspevku Neformálne vzdelávanie o divadle ako aktívne trávenie voľného času 
by sme sa radi venovali oblasti neformálneho vzdelávania v divadle a o divadle, ktoré stojí 
mimo rámca vyučovacieho procesu na školách, ale aj mimo náplne záujmových krúžkov a 
základných umeleckých škôl. Naším zámerom je otvoriť diskusiu o neformálnom vzdelávaní 
o divadle pre mladých ľudí, ktoré by bolo v kompetencii a v priamej náplni samotných 
štátnych, samosprávnych, ale aj nezávislých divadiel a rôznych organizácií pôsobiacich 
v nezávislej kultúre, čiže inštitúcií, ktorých hlavnou náplňou a činnosťou je umelecká tvorba, 
prezentácia a šírenie hodnôt divadelného umenia. Práve aktivizácia samotných divadiel 
a divadelných tvorcov a praktikov v oblasti neformálneho vzdelávania má potenciál rozvinúť 
túto oblasť, pritiahnuť záujem mladých ľudí o divadelné umenie, vzdelávať ich, motivovať 
a inšpirovať, ale zároveň tiež pozitívne pôsobiť na divadelné prostredie a samotné divadlá na 
Slovensku. 

Neformálne vzdelávanie o divadle chápeme ako systém a súhrn tvorivých aktivít, 
hier, workshopov a diskusií, ktoré sú založené na živej a praktickej skúsenosti s divadelnou 
tvorbou a konkrétnym divadelným dielom. Jednotlivé aktivity vzdelávacieho procesu by 
mali byť postavené na princípe zážitkovosti, na tímovej práci, vzájomnej interakcii 
účastníkov a tvorcov divadelného diela. Snahou vzdelávacieho procesu je tiež prepojiť 
teoretické poznatky z oblasti divadelného umenia získané v rámci vyučovacieho procesu 
s praktickou skúsenosťou odovzdanou od divadelných tvorcov a praktikov, či skúsenosťou 
z vlastnej tvorby. Vlastná tvorba v priebehu vzdelávacieho procesu je postavená na riešení 
konkrétnych tvorivých úloh, zadaní, či problémov a jej cieľom je dospieť k individuálnemu 
pohľadu, riešeniu a výsledku účastníka. Dôležitým aspektom takto postaveného procesu 
neformálneho vzdelávania je, že sa realizuje priamo v divadelnom prostredí a lektori 
jednotlivých vzdelávacích aktivít sú divadelní tvorcovia, praktici, teoretici a kritici. 
Neformálne vzdelávanie o divadle zároveň chápeme ako formu aktívneho trávenia voľného 
času, ktoré predpokladá záujem účastníka prehlbovať svoje nadanie, schopnosti, zručnosti, 
ale aj teoretické poznatky a tak rozvíjať svoju osobnosť, nielen jej estetické, ale aj mravné 
hodnoty. 

Zámerom príspevku je uvažovať o neformálnom vzdelávaní o divadle ako o záujme 
a poslaní verejnej kultúrnej inštitúcie viesť mladých ľudí k divadelnému umeniu 
a vychovávať si do budúcna erudovaného diváka. Snaha o vzdelávanie mladého diváka by 
mala byť jednou z priorít týchto inštitúcií. Ich zámerom by malo byť ponúknuť mladému 
návštevníkovi viac ako len estetický zážitok z videnej inscenácie. Mladý divák by mal mať 
možnosť dozvedieť sa viac o autorovi, tvorcoch inscenácie, o procese vzniku divadelného 
diela, o divadelnom zákulisí, či o fungovaní bežnej prevádzky divadla. Takto by na primárnu 
umeleckú činnosť divadiel nadväzovala špecifická edukačná funkcia, ktorá je nadstavbou 
bežnej divadelnej činnosti a tvorby a zároveň je pridanou hodnotou pre mladého diváka. 
Množstvo podobne koncipovaných edukačných aktivít divadiel v súčasnosti rastie. Viaceré 
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slovenské divadlá ponúkajú vo svojom programe aktivity, ktoré interaktívne zapájajú najmä 
detského a mladého diváka s cieľom odovzdať komplexnejšie informácie ku konkrétnej 
inscenácii, k tvorbe divadla a  autorom. Tieto aktivity divadiel majú okrem výchovno-
vzdelávacej funkcie ďalší významný rozmer – kladú si za cieľ pritiahnuť a udržať záujem 
detského a mladého diváka, prípadne škôl. Projekty neformálneho vzdelávania sú 
nepochybne zaujímavým produktom pre školy, ktorým divadlá ponúkajú v rámci 
organizovaných návštev okrem divadelného predstavenia aj pridanú hodnotu vo forme 
vzdelávacieho projektu naviazaného napr. na konkrétnu divadelnú inscenáciu, ktorú študenti 
navštívia. Predpokladáme, že u mladého diváka, ktorému sa ponúkne takýto komplexný 
zážitok, je možnosť vybudovať pozitívny voľnočasový návyk v podobe aktívnej účasti na 
kultúrnom podujatí, vzdelávania sa v oblasti divadelného umenia alebo vlastnej tvorby na 
báze záujmovej umeleckej činnosti. Ďalšou možnosťou je aj motivácia mladých ľudí pre ich 
profesionálne zameranie v budúcnosti.  

  
2. AKO NA DIVADLO 

 
PROJEKT NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI SÚČASNÉHODIVADLA 

 
2.1  Charakteristika a ciele projektu 

 
V súvislosti s témou Neformálne vzdelávanie o divadle ako aktívne trávenie 

voľného času predkladáme koncept projektu Ako na divadlo, ktorý realizuje Asociácia 
Divadelná Nitra, a ktorého spoluautorkou je autorka predkladaného príspevku. Radi by sme 
prezentovali skúsenosti s jeho realizáciou, zámery, koncepciu, štruktúru projektu, 
organizáciu, systém oslovovania škôl, spoluprácu s lektormi, s tvorcami inscenácie, samotný 
priebeh projektu, reakcie a odozvy na projekt, prínos projektu pre divadlá a najmä prínos 
projektu pre samotných účastníkov – mladých ľudí – študentov stredných a vysokých škôl. 
Súčasťou hodnotenia projektu je tiež spätná väzba, ktorú sme získali z hodnotiaceho 
dotazníka od účastníkov projektu ako aj formulovanie záverov a výstupov zo strany 
Asociácie Divadelná Nitra, ktoré majú viesť k ďalšiemu rozpracovaniu projektu 
v budúcnosti.  

Ako na divadlo je celoročný projekt neformálneho vzdelávania v oblasti súčasného 
divadla, ktorý Asociácia Divadelná Nitra úspešne realizuje od roku 2008. Spolu sa ho 
doteraz aktívne zúčastnilo 237 študentov a 6 pedagógov zo 7 spolupracujúcich nitrianskych 
škôl. Projekt obohatil tradičnú výučbu v oblasti divadelného umenia na stredných 
a vysokých školách a stretol sa s veľmi pozitívnymi ohlasmi u študentov, ale aj pedagógov 
zúčastnených škôl.  

Cieľom projektu Ako na divadlo je prostredníctvom neformálneho vzdelávania 
v oblasti divadelného umenia rozvíjať tradičné poznatky a skúsenosti mladých ľudí a širšej 
verejnosti s divadlom, obohacovať ich vedomosti o súčasnom slovenskom a európskom 
divadle, divadelnej tvorbe a dramatických textoch. 
 Projekt Ako na divadlo chce byť podnetom a zdrojom informácií k prepojeniu 
teoretických poznatkov z divadla s praktickými metódami, živými zážitkami a osobnou 
skúsenosťou v procese tvorby divadelnej inscenácie, čím chce obohatiť vyučovací proces 
v oblasti divadelného umenia na stredných a vysokých školách. 

Ako jeden z najprínosnejších aspektov projektu sa javí dôraz na praktické 
skúsenosti, nie iba teóriu. Projekt umožní účastníkom „zažiť divadlo na vlastnej koži“. 
Zároveň dlhodobo prispieva k prehĺbeniu vedomostí o divadelnom diele, prináša nové 
poznatky z analýzy textu, réžie, herectva, scénografie a z tvorby celého divadelného diela.   
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Projekt tiež prispieva k pochopeniu vzniku a fungovania jednotlivých zložiek inscenácie. 
Prináša zážitok, pochopenie diela, rozširuje poznatky o tom ako pracuje režisér, dramaturg,  
ale aj kritik, ako sa tvorí a funguje výtvarná, hudobná a režijná zložka a uvádza účastníkov 
do tajomstva tvorby inscenácie ako dlhodobého tvorivého procesu.  

Účastníci často projekt hodnotia ako veľmi kreatívny a hravý spôsob vzdelávania – 
„učenie hrou“, ako zaujímavý produkt, ktorý ich zaujal predovšetkým po praktickej stránke a 
umožnil im osobný kontakt s ľuďmi tvoriacimi inscenáciu. Pozitívne je tiež hodnotená 
realizácia projektu priamo v divadelnom prostredí, získavanie praktických skúseností a 
zručností. 

 
2.2  Aktivity projektu 

 
Projekt je zameraný na konkrétne divadelné inscenácie  a pozostáva z procesu aktivít, 

ktoré sa realizujú 4 – 5 dní v priebehu niekoľkých týždňov.  
Od roku 2008 sa aktivity projektu Ako na divadlo uskutočnili s nasledujúcimi inscenáciami:  
2008 

 inscenácia Divadla Andreja Bagara v Nitre Portia Coughlanová  
 inscenácia Baal holandského RoTheater z Rotterdamu 
 inscenácia „stretnutia v strede” divadelných súborov Kompánia Színházi Társulat 

(HU), Ateliér Ticha (CZ), Divadelné spoločenstvo Le Mon (SK)  
2009 

 inscenácia Divadla Andreja Bagara v Nitre Kráľ Lear  
 inscenácia Atelje 212, Belehrad, Srbsko, Ljubomir Simović: Šopalovičovo 

kočovné divadlo  
2010 

 inscenácia Divadla Andreja Bagara v Nitre Mŕtve duše  
 inscenácia Teatr Polski Vroclav SAMSARA DISCO 

2011 
 inscenácia Divadla Andreja Bagara v Nitre Sklenený zverinec 
S vybranou inscenáciou absolvujú účastníci projektu vzdelávací proces 

pozostávajúci z nasledovných aktivít podľa presného časového harmonogramu:   
 čítanie a rozbor textu inscenácie 
 štúdium podporných textov (materiálov o inscenácii, divadle, tvorcoch, 

dramatickom texte, výstrižky, recenzie, katalógy, odporúčaná literatúra...) 
 analýza dramatického textu a koncepcie inscenácie s lektormi (rozbor textu, postáv, 

vzťahov, konfliktov, motivácií, kontext doby, idea, poetika, režijno-dramaturgická 
koncepcia inscenácie) 

 tvorivé hry – zamerané na režijnú, hereckú, výtvarnú a hudobnú zložku inscenácie 
(vedené lektormi, forma workshopov s priamym zapojením študentov a účastníkov)  

 diskusia s tvorcami inscenácie 
- s režisérom, dramaturgom a účinkujúcimi hercami (diskusia o hereckej tvorbe, 

o skúšobnom procese inscenácie) 
- so scénografom a kostýmovým výtvarníkom inscenácie (vznik výtvarnej koncepcie 

inscenácie, návrhy, výroba a realizácia, zosúladenie zložiek a fungovanie zložiek 
v divadelnom diele)  

- s hudobným skladateľom inscenácie (prezentácia, koncepcia, vznik, úloha a funkcia 
scénickej hudby v divadelnom diele)  

 exkurzia po divadelnej budove, divadelných priestoroch a divadelných sálach, 
divadelnej technike - strojovni, zvukových a svetelných kabínach, ako aj návšteva 
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skladu kostýmov, či divadelných dielní, stretnutie s divadelnými technikmi, inšpiciou, 
obchodným oddelením... 

 návšteva vybranej divadelnej inscenácie 
 účastníkom umožníme:  
- vidieť umelecké naštudovanie konkrétneho dramatického textu 
- vidieť prepojenie a fungovanie jednotlivých zložiek inscenácie 
- porovnať vlastné videnie a návrhy s konkrétnou realizáciou 
- naučiť sa vnímať inscenáciu ako celistvé dielo, odčítať zámery a koncepciu tvorcov  
 diskusia o inscenácii s divadelnými kritikmi 

    účastníkov naučíme:  
- pomenovať vyjadrovacie prostriedky súčasného divadla 
- komunikovať, nájsť a následne sprostredkovať hodnoty videného divadelného diela 
- vyjadriť svoj názor na divadelné dielo v otvorenej diskusii 
 hodnotenie – feedback celého projektu formou hodnotiaceho dotazníka pre 

študentov, cieľom je  
- viesť vzájomný dialóg 
- hodnotiť a pomenovať priebeh a prínos projektu, 
- prípadne vedieť pomenovať, v čom by sa  projekt mohol v ďalších častiach a v 

budúcnosti zlepšiť či rozšíriť 
- vyjadriť svoje pocity, dojmy, zážitky, ale aj nové nápady 

V jednotlivých častiach neformálneho vzdelávacieho procesu a tvorivého procesu 
pri každej inscenácii pracujú so študentmi a účastníkmi projektu divadelní teoretici, 
kritici a praktici a tvorcovia konkrétnej divadelnej inscenácie. 
 

2.3  Účastníci projektu 
 

 Projektu sa každoročne zúčastňuje približne 60 študentov z Ústavu literárnej a 
umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre, Katedry kulturológie FF UKF v Nitre, Katedry 
hudby PF UKF v Nitre, Gymnázia Golianova ul. v Nitre, Gymnázia Párovská 1 a 
Súkromného konzervatória v Nitre.   
 Študenti sa projektu zúčastňujú na báze dobrovoľnosti tzn., že projekt nie je povinný 
napr. pre jednu celú triedu, ale na základe spolupráce na projekte sa osloví škola, ktorá 
prostredníctvom spolupracujúceho pedagóga dá avízo do jednotlivých ročníkov, tried 
a katedier o možnosti zúčastniť sa na projekte. Projektu sa zúčastnia len študenti, ktorých 
projekt zaujme. Väčšinou sú to mladí ľudia so záujmom o divadelné umenie, niektorí z nich 
navštevujú literárno-dramatické odbory na základných umeleckých školách, sú členmi 
amatérskych súborov alebo sa venujú autorskej tvorbe, či uvažujú o štúdiu divadelného 
umenia na vysokej škole. Aktivity projektu prebiehajú väčšinou v poobedných hodinách, 
mimo vyučovania, aby nebol problém uvoľniť študentov z vyučovacieho procesu. Študenti sa 
teda zúčastňujú projektu vo svojom voľnom čase a na základe vlastného záujmu 
a rozhodnutia. Každý rok sa stretávame na školách s veľkým záujmom u študentov 
a pedagógov a dokonca nie vždy sme schopní z kapacitných dôvodov umožniť účasť na 
projekte všetkým záujemcom.  
 

2.4  Prínos a výsledky projektu, kontinuita projektu a využitie jeho 
výstupov 
 

 Projekt umožní mladým ľuďom rozvíjanie odborných poznatkov z oblasti divadelného 
umenia a divadelnej tvorby a rozširuje ich znalosti o súčasnom divadle. Umožňuje im tiež 
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získať praktické skúsenosti z oblasti divadelnej tvorby a aplikovať teoretické poznatky 
v praxi. Aktivity projektu sú založené na princípe tvorivosti, podporujú mladých ľudí 
v rozvíjaní vlastných nápadov a predstáv, s cieľom motivovať mladých ľudí k vlastnej 
divadelnej tvorbe a podporiť ich vo vlastných umeleckých a kultúrnych aktivitách. Zámerom 
je tiež podporovať zaangažovanosť mladých ľudí na aktivitách vo svojej komunite a vytvoriť 
priestor pre sebarealizáciu mladých ľudí, vyvolať a rozvíjať záujem o divadelné umenie 
a tvorbu, ako aj podporovať informovanie a budovanie pozitívneho vzťahu k divadelnému 
umeniu. Aktívna účasť na projekte podporuje tiež schopnosť formulovať a prezentovať 
vlastný názor, vnímať a akceptovať kultúrnu rôznorodosť, ako aj osvojiť si estetické a mravné 
hodnoty. Projekt zároveň vytvára pre mladých ľudí podmienky a možnosti na kvalitné 
a zmysluplné trávenie voľného času a pestovanie pozitívnych voľnočasových návykov.  

Projekt si zároveň kladie za cieľ inšpirovať spolupracujúce školy a pedagógov k 
využívaniu nových, neformálnych a netradičných foriem vzdelávania študentov v oblasti 
divadelného umenia a prispieť k ich zavedeniu do vyučovacieho procesu. Zároveň je naším 
úsilím vytvoriť platformu na konfrontáciu skúseností s realizáciou vzdelávacích programov 
v divadlách na Slovensku a otvoriť diskusiu o potrebe takýchto projektov pre slovenské 
divadelné prostredie, divadlá a mladého diváka.  

Na základe hodnotenia projektu od zúčastnených študentov vieme, že ich približne 
rovnako zaujali všetky aktivity projektu. Každý študent si v projekte našiel činnosť, ktorá bola 
pre neho zaujímavá, inšpirujúca, poučná. Študenti v rámci spätnej väzby často uvádzali, že 
projekt im pomohol preniknúť hlbšie do procesu tvorby divadelnej inscenácie, umožnil 
konfrontovať vlastné názory, objasnil funkciu a úlohu tvorcov inscenácie a dozvedeli sa viac 
o samotnom divadelnom predstavení. Študenti veľmi pozitívne hodnotili bezprostredný 
kontakt s tvorcami, možnosť diskutovať a aj to, že aktivity projektu prebiehajú priamo 
v divadelnom prostredí. Študenti zároveň definovali nové zručnosti, ktoré im projekt ponúkol 
ako napr.: analyzovať, tvoriť, premýšľať, inšpirovať sa, povedať svoj názor, prezentovať, 
vnímať hĺbkou štruktúru divadla, dôležitosť a význam samotných inscenačných celkov, 
význam scénografie, analýza textu, vnímanie detailov v scéne, kostýmoch, analýza 
charakterov postáv, uvažovanie nad jednotlivými súvislosťami, vnímať prácu, rozvíjať 
diskusiu, komunikáciu, vnímať názory iných, spolupracovať s ľuďmi. Ako prínos projektu 
definovali väčšiu prax a skúsenosti, väčší záujem o detaily v inscenácii, objasnenie vzniku 
divadelnej inscenácie, otvorenie nových ciest k umeniu a ku kultúre, skvelú príležitosť 
dozvedieť sa o divadle viac, učenie sa divadlu priamo v teréne, vzdelávanie mladej generácie 
o divadle, priblíženie tvorivého procesu v divadle, nové vedomosti, zručnosti, skúsenosti, 
nový pohľad na divadlo, ale aj to, že mladí ľudia sa zoznámia s divadlom, a namiesto 
navštevovania krčiem robia niečo umelecké. V porovnaní s vyučovaním divadelného umenia 
v škole definovali študenti projekt ako reálny kontakt s divadlom, na rozdiel od teoretickej 
výučby v škole, ako vzdelávanie a divadlo v praxi – neformálne a reálne, úplne iný prístup 
ako v škole - kreatívnejší, podrobnejší a zaujímavejší. Na otázku, čo by v projekte 
v budúcnosti zlepšili a aké nové aktivity by ich v rámci projektu zaujali odpovedali mnohí, že 
ešte viac tvorivých aktivít dielní a hier, ako aj možnosť vytvoriť spoločnú divadelnú 
inscenáciu spolu s tvorcami a hercami a uviesť ju v divadle pre verejnosť, z čoho vyplýva 
snaha a záujem mladých ľudí hlavne po tvorivých aktivitách, vlastnej tvorbe a jej prezentácii, 
ktoré absentujú vo vyučovacom procese na školách.  

Na základe poznatkov z predchádzajúcich rokov a overenia metód má Asociácia 
Divadelná Nitra záujem inovovať projekt o nové aktivity a rozšíriť o nové programové línie: 
- Línia 2.: neformálne vzdelávanie Ako na divadlo pre širšiu verejnosť - chceme aktivizovať 
aj širšiu verejnosť a ponúknuť jej pridanú hodnotu k návšteve divadla, priblížiť inscenáciu 
z hľadiska jej tvorby, rozvíjať poznatky o súčasnom divadle, podporovať kreativitu 
a myslenie o umení.  
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- Línia 3.: Ako na divadlo v spolupráci so slovenskými divadlami - chceme odovzdať 
skúsenosti z osvedčeného modelu vzdelávania, podporiť v slovenských divadlách oblasť 
neformálneho vzdelávania ako pridanú hodnotu pre divadlo a diváka, čím chceme tiež 
rozvíjať nové prístupy, formy oslovenia, získania si a komunikácie s potenciálnymi divákmi 
a prispieť k vzdelávaniu publika.  

Projekt Ako na divadlo sa takto stane komplexným produktom, ktorý obohacuje 
vzdelávanie mladých ľudí v oblasti divadelného umenia, aktivizuje širšiu verejnosť, ktorej 
sprostredkováva súčasné divadlo a ponúka slovenským divadlám pridanú hodnotu v oblasti 
vzdelávania a práce s publikom. 

  
3. ZÁVER 

 
Na základe skúseností a výstupov z projektu Ako na divadlo vieme potvrdiť, že takýto 

spôsob neformálneho vzdelávania sa stretáva s mimoriadne pozitívnymi ohlasmi u študentov i 
pedagógov zúčastnených škôl a spolupracujúcich slovenských a zahraničných divadiel. 
Projekt neformálneho vzdelávania Ako na divadlo a iné podobne koncipované projekty 
ponúkajú alternatívu aktívneho trávenia voľného času, ktorá rozvíja nadanie, schopnosti, 
zručnosti a poznatky zúčastnených mladých ľudí, rozvíja ich záujem o divadelné umenie, 
podporuje estetické a etické vnímanie a cítenie. Neformálne vzdelávanie tak dopĺňa 
vyučovací proces na školách, rozširuje priestor pre sebarealizáciu a zaangažovanosť mladých 
ľudí, vedie k tvorivosti, inšpiruje k vlastnej tvorbe, ale môže tiež podnietiť budúce 
profesionálne smerovanie mladého človeka.  
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Príloha č. 1 
 
Prínos projektu Ako na divadlo - odpovede študentov v záverečnom hodnotiacom 
dotazníku po aktivitách projektu v máji 2011 
 
1. Ako hodnotíte jednotlivé aktivity projektu Ako na divadlo? A ktorá z uvedených častí 
bola pre Vás najzaujímavejšia a prečo? 

 Diskusia s tvorcami – nové veci, zaujímavé poznatky o divadle, pomôže mi to v mojej 
práci s divadlom 

 Všetky aktivity, predstavenie však zanechalo najväčší dojem 
 Najzaujímavejšie boli tvorivé hry, pretože sme sa dozvedeli veľa o jednotlivých 

zložkách inscenácie a potom samotné predstavenie 
 Tvorivé hry, páčilo sa mi, ako s nami pracovali tvorcovia 
 Zaujímavé, inšpirujúce, poučné, analýza dramatického textu mi pomohla brať 

inscenáciu oveľa presnejšie a do detailov 
 Predstavenie, tvorivé dielne – človek ide na predstavenie pripravenejší 
 Boli to veľmi inšpiratívne dni a plné nových skúseností, diskusia a scénografia bola 

veľmi zaujímavá 
 Analýza dramatického textu – zistenie skrytých významov 
 Diskusia s kritikmi – rozoberanie inscenácie, hodnotenie konania, zhodnocovanie 

výkonov a celého procesu, polemizovanie o všetkých problémoch na scéne 
 
2. V čom bol pre Vás projekt Ako na divadlo nový a zaujímavý? 

 Preniknúť hlbšie do procesu tvorby divadelnej hry. 
 Konfrontovať moje názory s názormi ostatných ľudí. 
 Analýza a koncepcia hry, ktorú by som sama v inscenácii nepostrehla. 
 Stretnutie s tvorcami, ktorí objasnili, ako všetko prebieha. 
 Projekt je zaujímavý svojou myšlienkou, ďakujem za možnosť vidieť tvorivý proces  

od samotnej myšlienky cez všetko, čím prešli tvorcovia. 
 Veľmi zaujímavé boli rozhovory s režisérom, hercami a kritikmi. Dozvedel som sa 

veľa nového. Ďakujem.  
 Dozvedela som sa o predstavení viac ako kedykoľvek predtým. 
 Ešte nikdy som neskúmala divadlo do takej miery, ako tu, zaujímavé boli diskusie 

s tvorcami, kde sme sa dozvedeli nové veci 
 Je skvelé, že sa takýto projekt robí, pretože nie je šanca každý deň vniknúť do divadla 

hlbšie. 
 
3. Pomenujte päť nových vecí, ktoré ste sa na projekte naučili? 

 Analyzovať, tvoriť, premýšľať, inšpirovať sa, povedať svoj názor, prezentovať. 
 Analýza textu, vnímanie detailov v scéne, kostýmoch, analýza charakterov postáv. 
 Ako sa tvorí scénografia, príprava hercov, uvažovanie nad jednotlivými súvislosťami. 
 Vnímať hĺbkou štruktúru divadla, dôležitosť a význam samotných inscenačných 

celkov, význam scénografie. 
 Vnímať prácu, rozvíjať diskusiu, komunikáciu, vnímať názory iných, spolupracovať 

s ľuďmi. 
 Všetko, čo je na scéne, čo majú herci oblečené a čo povedia má svoj význam.  
 Vytvoriť kvalitné divadlo je veľmi náročné. 
 Dramaturgické zámery s uvedením predstavenia. 
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 Analýza textu, divadelná kritika, tvorenie scény a kostýmov. 
 Rozbor textu, chápanie inscenácie, nebáť sa povedať svoj názor. 

 
4. V čom vidíte prínos projektu Ako na divadlo? 

 Pomohlo mi to objasniť ako divadelná inscenácia vzniká. 
 Väčšia prax a skúsenosti. 
 Väčší záujem o inscenácie, viac sa budem zaujímať o detaily. 
 Že otvára mladým ľuďom nové cesty k umeniu, približuje im kultúru a divadlo. 
 Naučíme sa mnoho o divadle, je to konečne nie teoretické, ale práca v teréne.  
 Mladí ľudia, ktorí sa o tento smer zaujímajú, majú skvelú príležitosť dozvedieť sa 

viac.   
 Začala som si oveľa viac všímať a vnímať prácu okolo divadla, nie len samotný 

výsledok. 
 Vzdelávanie mladej generácie o divadle. 
 Priblíženie tvorivého procesu v divadle. 
 Nové vedomosti, zručnosti, skúsenosti. 
 Mladí ľudia sa zoznámia s divadlom, namiesto navštevovania krčiem robia niečo 

umelecké. 
 Nové pohľady na divadlo, ako aj lepšie porozumenie zložkám divadla. 
 Priblížiť mladej generácii život za oponou a tvorbu divadelného predstavenia. 

 
5. Čím bol pre Vás projekt Ako na divadlo „iný“ v porovnaní so štúdiom divadelného 
umenia v škole? 

 Dostala som sa do reálneho kontaktu so všetkými zložkami divadla na rozdiel od 
teoretickej výučby v škole.  

 Bolo to vzdelávanie v praxi – neformálne a reálne. 
 Úplne iný prístup ako v škole. 
 V škole často o tom len diskutujeme, ale tu sme to robili v praxi. 
 V praxi. V kontakte s dramaturgom, hercami, scénografkami, kritikmi.  
 Bolo to určite kreatívnejšie, podrobnejšie a zaujímavejšie. 
 Projekt ponúkol viac informácii. 
 Iné je to vo vedení diskusií, rozoberaní všetkých odvetví, počúvanie a sledovanie. 
 Mohli sme sa porozprávať, diskutovať, boli sme o všetkom oboznámení. 
 Keď sa človek stretne s divadlom v praxi je to niečo celkom iné. 
 Iné bolo, že sa to odohrávalo v priestoroch divadla. 

 
6. Čo by ste navrhovali v budúcich častiach projektu Ako na divadlo zlepšiť (prípadne 
aké nové aktivity by Vás v rámci projektu v budúcnosti zaujali)? 

 Skúsila by som zinscenovať divadelné predstavenie pomocou účastníkov projektu. 
 Možnosť vidieť predstavenie dvakrát. 
 Zahrať si jednu scénu z predstavenia naživo – pred divákmi (s kostýmami, ktoré 

navrhnú účastníci projektu). 
 Navrhla by som inscenáciu, ktorá je náročná na pochopenie a skrýva v sebe mnoho 

asociácii, aby sa o nej dalo čo najviac polemizovať. 
 Možno byť priamo pri tvorení inscenácii. Viac tvorivých hier a inscenácií. 
 Viac času na tvorivé dielne – spoločná inscenácia so zúčastnenými študentmi. 
 Bolo zaujímavé nadviazať spoluprácu aj s inými slovenskými divadlami. 
 Viac hereckej časti, ktorú sme robili na tvorivých dielňach. 
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Príloha č. 2 
 
Obrazová príloha – fotodokumentácia z aktivít projektu Ako na divadlo  
 

       
Obrázok č. 1     Obrázok č. 2 
Výtvarná dielňa    Hudobná dielňa 
 
 
 

              
Obrázok č. 3        Obrázok č. 4 
Diskusia s tvorcami        Diskusia s divadelnými kritikmi  
a účinkujúcimi hercami 
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Obrázok č. 5      
Diskusia s tvorcami a divadelnými kritikmi 
 

 
Obrázok č. 6     
Herecká dielňa 

  
Obrázok č. 7     
Analýza dramatického textu 


