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O projektu EducOpera

EducOpera je projekt Erasmus+, ki je združil 5 mednarodnih partnerjev pri iskanju 
načina prepoznavanja spretnosti in kompetenc, ki jih mladi lahko pridobijo med 
opernim izobraževanjem in z glasbo na splošno. Za namen projekta se je potrebno 
zavedati, da pridobivanje takšnih kompetenc zmanjšuje zgodnjo opustitev šolanja med 
mladimi, bodisi med tistimi, ki so že zapustili šolo, ali pa so v nevarnosti, da to storijo. 
Učenje glasbe krepi kognitivni, čustveni, fizični in družbeni razvoj mladih in je glavni 
vir ustvarjalnosti, ozaveščanje o kompetencah, ki jih mladi lahko s tem specifičnim 
učenjem pridobijo, pa prispeva k uspehu v formalnem izobraževanju.

Zaradi raznolikosti sistemov glasbene vzgoje v državah Evropske unije je namen 
tega priročnika ponuditi učiteljem in/ali vzgojiteljem (kot mentorjem) obšolskih in/
ali prostovoljnih dejavnosti pedagoško podporo, ki jo lahko prilagodijo posebnemu 
kontekstu. Predstavljena poglavja niso medsebojno odvisna in se lahko zato uporabljajo 
samostojno ter prilagojeno različnim kontekstom.

Projekt EducOpera ponuja operno izobraževanje tudi mladim, ki sicer ne bi poznali 
kulture opere (na primer tistim, ki so del občutljivih okolij – npr. socialno ogroženi, 
diskriminirani). Opera je tu predstavljena kot obšolska dejavnost, kar pomeni, da 
se mladi v usposabljanje vključujejo prostovoljno. Kljub temu pa lahko vaje, ki so 
predstavljene v priročniku, uporabimo tudi kot del formalnega izobraževanja, opera pa 
ponuja številne priložnosti tudi za vključevanje v različnepredmete, kot so zgodovina, 
etika, učenje jezika, ples, petje, retorika, matematika itd.
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Kakšni so naši cilji?

Cilj je zagotoviti mentorstvo, ki bo mentorjem in učiteljem omogočilo razumevanje 
kompetenčnega pristopa znotraj obšolskih glasbenih dejavnosti, hkrati pa ponuditi 
praktične vaje za opazovanje in vrednotenje pridobljenih kompetenc. Z razumevanjem 
in vrednotenjem kompetenc, pridobljenih z glasbenim/opernim procesom, se vzpostavi 
most med formalnim in neformalnim izobraževanjem. Priročnik posebej vzpodbuja 
učitelje in mentorje, da vključijo mlade, ki so v nevarnosti, da se izpišejo iz šole, ali tiste, 
ki so že zapustili šolo, v obšolsko in prostovoljno delo, saj lahko to vodi k motivaciji 
mladih za šolanje in jim pomaga najti pot nazaj v (formalni) izobraževalni sistem. 

Nadalje nudimo učiteljem (vzgojiteljem v šoli, učiteljem zunaj šole) praktično gradivo, 
vaje, povezane z glasbo na splošno, ter bolj specifične, povezane z opero, ki se lahko 
uporabijo na srečanjih z mladimi. Kako lahko mladim na zanimiv in privlačen način 
predstavimo opero? Kako se lahko elementi opere in glasbe izvajajo v okviru šolskih 
in obšolskih dejavnosti? Kako lahko vzpostavimo most med različnimi predmeti, ki se 
poučujejo v šoli, in kako lahko mladi uporabijo svoje neformalno znanje pri opernem 
izobraževanju?
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Kako dosegamo cilje?

Za dosego zgoraj predstavljenih ciljev obstaja več načinov. Priročnik za mentorje vodi 
učitelje preko različnih korakov, zato priporočamo, da gradivo skrbno preberete, da 
najdete elemente, ki so uporabni v določenem učnem okolju. Prvi del priročnika ponuja 
pomoč pri opredelitvi socialnih in čustvenih težav ter hiperaktivnosti in premajhne 
pozornosti med mladimi, kar običajno med drugim vodi do zgodnjega opuščanja 
šolanja. Poleg tega pomaga učiteljem in  vzgojiteljem seznaniti se s konceptom ključnih 
kompetenc, povezanih z glasbenimi dejavnostmi, ter ponuja vaje za prepoznavanje, 
beleženje in ocenjevanje tistih kompetenc, ki jih učitelji (vzgojitelji ali mentorji) od 
mladih zahtevajo.

V drugem delu predstavljamo primere glasbene in operne vzgoje v formalnih in 
neformalnih okoljih. Tako ponujamo primer prave opere, ki je bila ustvarjena posebej 
za mlade in ponuja možnost uprizarjanja kjerkoli na svetu,  lahko pa se to gradivo 
uporabi tudi v izobraževalne namene. Libreto (v slovenskem jeziku z angleškimi 
podnapisi) obravnava aktualno družbeno temo sodobnih migracij, medsebojnega in 
medkulturnega razumevanja. Učni proces, predstavljen v priročniku, tako v glavnem 
razvija kompetence komuniciranja v maternem in tujem jeziku, učenje učenja, družbene 
in državljanske kompetence ter kulturno zavest in izražanje. Priloga ponuja več vaj in 
primerov, ki jih lahko uporabimo, prav tako pa nudimo povezave do video materialov, 
ki nam omogočajo boljše razumevanje uspešnosti nekaterih učnih snovi.

Če se učitelji z mladimi ne srečujejo pogosto ali pa v svojem lastnem učnem okolju 
nimajo ustreznih zmogljivosti, ki bi jim omogočile, da ustvarijo tako zapleteno delo, kot 
je opera, lahko izberejo tiste vaje, ki jim omogočajo, da razvijajo kulturne in umetniške 
kompetence v kontekstu manjših zmogljivosti.
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Prepoznavanje mladih, ki so v nevarnosti, 
da zapustijo šolo – primer vprašalnika za 
merjenje takšnega tveganja

V številnih državah EU je težko identificirati mlade ljudi, ki jim grozi opustitev šolanja. 
Ponekod je ta problem statistično razkrit; drugje pa je možno, da sistem tega vprašanja 
ne obravnava pravilno in posledično se mladih, ki ponavljajo leto ali ki neredno 
obiskujejo šolo, čeprav so še vedno uradno vpisani, ne šteje za »ogrožene«. Oddelek 
za sociološko pedagogiko na univerzi Aarhus na Danskem je tako za EducOpera 
predlagal uporabo nadzora izobraževanja, ki pomaga pri prepoznavanju tveganja za 
opustitev izobraževanja. 

Priročnik je osnovan na splošni predpostavki, da »učenje glasbe krepi kognitivni, 
čustveni, fizični in družbeni razvoj mladih in je glavni vir ustvarjalnosti«. Poleg tega 
omogoča pridobivanje različnih kompetenc, kot so obvladovanje telesa, koncentracije 
in dihanja. Posledično je pomembno spremljati socialni in čustveni razvoj mladostnika 
udeleženca  ter stopnjo, do katere obvladuje vprašanja koncentracije in hiperaktivnosti v 
celotnem programu. Ugotovljeno je, da so socialne in čustvene težave ter hiperaktivnost 
in majhna pozornost glavni faktorji, ki vodijo do zgodnjega opuščanja šolanja. 

Ta priročnik a) se uporablja v vseh sodelujočih državah; b) je enostaven za uporabo; 
c) omogoča spremljanje sprememb skozi čas; d) se osredotoča na socialne in čustvene 
razsežnosti, hiperaktivnost in pozornost; e) zajema starostni razpon ciljne skupine. 
Vprašalnik moči in težav (SDQ) (Kjeldsen & Jensen, 2017; Ministrstvo za otroke, 
izobraževanje in enakost 2015) je mednarodni instrument, ki se lahko za projekt 
EducOpera uporablja z eno glavno mejo – uporablja se v formalnem učenju (obvezno 
izobraževanje):
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a) preveden je bil v danski, francoski, španski, italijanski in slovenski jezik; 

b) gre za kratek (enostranski) vprašalnik, ki ga je mogoče zlahka oceniti in 
uporabiti; 

c) SDQ se lahko uporablja za pred- in post-testiranje ter za spremljanje 
sprememb skozi čas; 

d) osredotoča se na čustva, hiperaktivnost/brezbrižnost in prosocialno 
vedenje; 

e) instrument obstaja v različnih različicah, med njimi je: »Enostransko 
SDQ ocenjevanje samega sebe za 11–17 letnike«, ki ga lahko izpolnijo sami 
udeleženci. Poleg tega je z »T11–17 – SDQ in dopolnilom za učitelje 11–
17 letnikov« (SDQ, 2018) možno vključiti perspektivo tako učencev kot 
strokovnjakov.

Nacionalni odbor za socialne zadeve na Danskem (Socialstyrelsen), ki je del ministrstva 
za otroke in socialne zadeve, je ugotovil, da je bila »dobra praksa pridobljena z uporabo 
priročnika v zvezi z različnimi ciljnimi skupinami ter pozitivnimi ocenami tehničnih 
značilnosti in primernosti priročnika za ocenjevalne namene. Čeprav je vprašalnik 
kratek, zajema večino namenov v enaki meri kot obsežnejše alternative« (Socialstyrelsen 
2013: 13). Glavni vprašalnik je sestavljen iz 25 vprašanj, razdeljenih v pet kategorij. 
Pet kategorij, ki jih pokriva instrument: 1) čustveni simptomi; 2) vedenjske težave; 3) 
hiperaktivnost/nepazljivost; 4) težave v medsebojnih odnosih; 5) prosocialno vedenje. 
Glede vprašalnikov z dopolnilnimi informacijami je navedeno, da: »nadaljnje različice 
SDQ-ja vključujejo ne le 25 osnovnih postavk in vplivno vprašanje, temveč tudi 
dve dodatni vprašanji za ukrepanje po posredovanju. Ali je posredovanje zmanjšalo 
težave? Ali je posredovanje pomagalo na druge načine, npr. da so problemi postali 
bolj vzdržni? Da bi povečali možnost za odkrivanje sprememb, spremljajoče različice 
SDQ-ja sprašujejo po 'zadnjem mesecu', v nasprotju z 'zadnjimi šestimi meseci ali tem 
šolskim letom', kar je referenčno obdobje za standardne različice. Nadaljnje različice 
izpustijo tudi vprašanje o kroničnosti težav (SDQ, 2018). Instrument SDQ se nato 
oceni v vsaki domeni/lestvici in spremeni v skupni rezultat. Za vsako lestvico in 
skupne rezultate so na voljo presečni rezultati kot tudi različne skripte, ki instrument 
vrednotijo z uporabo standardnih statističnih paketov (SAS, SPSS, STATA in R).   
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Instrument se uporablja za spremljanje učencev pred sodelovanjem v aktivnostih 
(pred-test) in ponovno po zaključku programa (post-test).   

Predstavitev SDQ-ja je na voljo v različnih jezikih: www.sdqinfo.com

Izbirate lahko med: 

• enostranskim samoocenjevalnim SDQ-jem za 11–17 letnike;

• SDQ-jem in dodatkom vpliva za učitelje 4–17 letnikov;

• navodili za SDQ točkovanje za starše in učitelje 4–17 letnikov ali za 
poročilo o samem sebi.

Prednosti obšolskih in prostovoljnih 
dejavnosti v okviru operne vzgoje  

5

Številne študije potrjujejo, da dejavnosti, ki jih mladi opravljajo zunaj formalnega 
kurikularnega okolja, pomembno prispevajo k rasti in razvoju osebnosti mladih in 
posledično k njihovemu uspehu v šoli, ali pa preprečujejo osip (glej Eccles in Gootman, 
2002; Larson, 2000, Fredericks in Eccles, 2005 in 2008). Kljub temu pa šolski sistem 
iz različnih razlogov tem ugotovitvam pogosto ne namenja preveč pozornosti in ne 
izkorišča potenciala, ki ga dejavnosti mladih prispevajo k šolskemu sistemu. 
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Dejavnosti se lahko izvajajo v obliki sodelovanja v različnih kulturnih, umetniških 
in športnih društvih, kjer mladi razvijajo različne veščine in pridobivajo znanje, ali 
pa kot prostovoljne dejavnosti, ki temeljijo na svobodni volji, vrednotah altruizma in 
neprofitnosti ter z namenom, da nekaj naredimo za skupnost, kar posledično vpliva 
tudi na individualno raven tistega, ki prostovoljno delo opravlja (Halba in Bartolluci 
2017: 27). Obšolske dejavnosti pogosto temeljijo na prostovoljstvu, neformalno in 
priložnostno učenje pa običajno poteka zunaj šolskega sistema. 

Prav tako se lahko dejavnosti, povezane z glasbo ali opero, na sistematičen način 
izvajajo kot obšolske dejavnosti (npr. učenje instrumenta v glasbenih šolah) ali kot 
prostovoljne dejavnosti (npr. nastopanje na neprofitnem dobrodelnem koncertu). 
Obe dejavnosti se pogosto prepletata, na primer nastop mladih instrumentalistov v 
domu za starejše postane prostovoljna dejavnost, ki temelji na vrednotah altruizma, 
svobodne volje, neprofitnosti in delovanja za druge.
 
Cilj izobraževalnega programa EducOpera je podpora učiteljem in mentorjem, hkrati 
pa podpora mladim, vključenim v glasbene/operne dejavnosti zunaj formalnega 
kurikularnega sistema.  Povezava med formalnim in neformalnim ali priložnostnim 
učenjem je torej preko dejavnosti, povezanih z glasbo ali opero: mladi pridobijo 
spretnosti in kompetence, ki so potrebne v šoli ali v vsakdanjem življenju. V nadaljevanju 
predstavljamo nekatere možne dejavnosti, povezane z glasbo, in njihovo povezavo s 
ključnimi kompetencami (najnovejši referenčni okvir, ki ga je uvedla EU leta 2018). 
Na podlagi spodaj predstavljenih povezav bi lahko učitelje (mentorje ali vzgojitelje) ali 
mlade spodbudili, da s svojimi idejami ali specifičnimi primeri dejavnosti, povezanimi 
z glasbo ali opero, dopolnijo okvir.
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KLJUČNE KOMPETENCE* GLASBENA/OPERNA AKTIVNOST

KLJUČNA KOMPETENCA 1

Pismenost
Ustvarjanje ali prilagajanje besedil za operno predstavo; 
tolmačenje umetniških del z govorjenjem, petjem, 
pisanjem. 

KLJUČNA KOMPETENCA 2

Večjezičnost
Branje besedil opere v tujem jeziku, uprizarjanje libreta 
v tujem jeziku.

KLJUČNA KOMPETENCA 3

Matematične kompetence in kompetence v 
znanosti, tehnologiji in inženirstvu

Priprava scenografije za odrski nastop, prilagajanje 
osnovnim glasbenim strukturam, izvajanje ritmičnih 
vzorcev.

KLJUČNA KOMPETENCA 4

Digitalna pismenost
Video, foto in avdio posnetek predstave, urejanje 
posnetkov. 

KLJUČNA KOMPETENCA 5

Osebna, družbena kompetenca in 
kompetenca učenje učenja

Igra vlog, sodelovanje pri produkciji, promociji, 
načrtovanju, organiziranju sodelovanja v glasbenem 
procesu v skladu s šolskimi obveznostmi.

KLJUČNA KOMPETENCA 6

Državljanska kompetenca Razvoj občutka za enakost spolov in nediskriminacijo, 
družbo in (multi)kulturalizem se spodbuja z opernim/
glasbenim nastopom (tj. sporočilo libreta, glasbeno 
sporočilo, timsko delo).

KLJUČNA KOMPETENCA 7

Kompetenca za podjetništvo
Načrtovanje in izvajanje promocije glasbenega/
opernega dogodka.

KLJUČNA KOMPETENCA 8

Kulturna zavest in izražanje
Ustvarjalno izražanje idej, izkušenj in čustev z 
ustvarjanjem in izvajanjem opernega ali glasbenega 
dela na odru.

Povezava med obšolsko glasbeno ali operno dejavnostjo ter osnovnimi kompetencami, 
ki se zahtevajo v šoli (ključne kompetence 1–4) in transverzalne kompetence, ki jih je 
v življenju treba pridobiti (ključne kompetence 5–8):

*Vir: ključne kompetence (Evropska komisija, Bruselj, 2018)

PRIMER:  
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Umetniška vključenost mladih še bolj prispeva k njihovi osebni rasti, samospoštovanju 
in motivaciji, če se njihova prizadevanja podpirajo in priznavajo v vsakdanjem življenju 
s strani družine, vrstnikov, šolskih učiteljev. Prvi korak k zavedanju, kaj mladi pridobijo 
z vključevanjem v glasbene/ operne dejavnosti, je samozavedanje pridobljenih 
kompetenc. Drugi korak je imeti podporo in priznanje s strani vrstnikov, staršev ali 
širše družine. Da bi ustvarili most med formalnim in neformalnim izobraževanjem, 
je potrebno tudi, da šola ali določeni učitelji pridobljene kompetence prepoznajo 
in vrednotijo.

Priznavanje koristi obšolskih dejavnosti 
med učitelji v šoli

6

Priznavanje odnosa učitelja do obšolskih dejavnosti na splošno: ali jih poznajo, jih 
prepoznajo, ocenijo v okviru formalnega izobraževalnega konteksta, jih cenijo, menijo, 
da so pomembne itd.?  Njihov odnos lahko ugotovimo s pomočjo naslednjih vprašanj, 
ki bi lahko vodila našo razpravo. Če je prisotnih preveč učiteljev, lahko vprašanja 
spremenimo v anketo in nato analiziramo odgovore.  

Ali veste, koliko vaših učencev je vključenih v obšolske dejavnosti?

Ali veste, katere dejavnosti izvajajo?

Ali vam ali svojim sošolcem povedo o svojih izkušnjah?

1. VAJA
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Ali njihovo vključevanje v te dejavnosti vpliva na njihov izobraževalni 
razvoj? V kakšnem smislu?

Ali menite, da je treba te dejavnosti oceniti v šoli?

Ali že opravljate kakšno ocenjevanje? Če da, na kakšen način?

Ali menite, da obšolske dejavnosti prispevajo k motivaciji učencev za 
težje delo v formalnem sistemu šolskega izobraževanja? Če da, kako? 
Če ne, zakaj ne?

Pogovor o izkušnjah z obšolskimi dejavnostmi. Nekaj osnovnih vprašanj za pogovor: 

Ali ste že kdaj sodelovali pri obšolskih dejavnostih ali prostovoljnem 
delu? Kakšne vrste? Zakaj?

Ali poznate koga, ki bi na podlagi obšolskih ali prostovoljnih dejavnosti 
našel službo?

Ali ste kdaj potrebovali pomoč prostovoljca? Kdaj? Kdo vam je pomagal?

2. VAJA
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Ocena obšolskih dejavnosti 7

Obšolska vključenost je za mladostnika vseživljenjska izkušnja, preko katere pridobi 
nove spretnosti, znanja in kompetence. Če so le-te priznane, je omogočen napredek pri 
doseganju specifičnih ciljev – bodisi v šoli ali kasneje pri iskanju zaposlitvenih možnosti.

Veliko ljudi bi lahko pričalo, da delodajalci zelo cenijo obšolske izkušnje, ki so pogosto 
odločilne pri izbiri kandidata za zaposlitev. Posledično je pomembno, da mladi vedo, 
kako razmišljati o svojih izkušnjah in kako se predstaviti drugim. V svetu sodobne 
komunikacije obstaja nešteto možnosti za beleženje in vrednotenje pridobljenih 
kompetenc, posameznik pa mora najti najprimernejšo. Nudimo nekaj primerov vaj 
za ocenjevanje kompetenc, ki lahko pomagajo mladim pri ocenjevanju dejavnosti tudi 
na področju glasbe ali opere.

NEFORMALNA IZOBRAZBA

PRILOŽNOSTNO UČENJE

FORMALNA IZOBRAZBA

MOŽNOSTI ZA ZAPOSLITEV
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tabela povzetih rezultatov portfelja VAEB, ki ga izvaja italijanski mladostnik, ki sodeluje 
v glasbeni organizaciji

PRILOGA 1:  

Projekt pionirskega portfelja je razvil projekt AVE – Ocenjevanje prostovoljnih izkušenj 
s strokovne perspektive (preko programa Leonardo da Vinci, 2003–2006). Podroben 
opis in vodenje skozi proces portfelja je na voljo v 7 jezikih. Gre za priročnik, ki vam 
korak za korakom pomaga opredeliti, premisliti in oceniti vaše prostovoljske izkušnje. 
Lahko se uporablja tudi kot ocenjevalni portfelj, če ga preveri ustrezna organizacija 
s tega področja. Prav tako pomaga pri oblikovanju akcijskega načrta, ki temelji na 
razmisleku o spretnostih, ki jih želite pridobiti/razviti.

Uradna spletna stran: www.iriv-vaeb.net/projet-pionnier10.php?lang=en&lang=en 

Angleška različica priročnika VAEB: 
www.iriv-vaeb.net/pdf/1-0-European%20portfolio%20for%20volunteers%202006.pdf 

1. PORTFOLIO PRIROČNIK VAEB

Youthpass je del strategije Evropske komisije za podporo priznavanju neformalnega 
učenja. Gre za evropski priročnik za beleženje in priznavanje učnih rezultatov 
udeležencev projekta, financiranih v okviru programov Erasmus+: Mladi v akciji 
(2014–2020). Pridobljene kompetence ocenjujejo in opisujejo mladi sami (s pomočjo 
mentorja, učitelja ali mladinskega vodje), certifikat, ki ga pridobijo, pa je mednarodno 
priznan.

Uradna spletna stran: www.youthpass.eu/sl/about-youthpass/about

2. YOUTHPASS
Priročnik za priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja ter 
mladinskih projektov: 
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Odprte značke je mentorstvo, ki zagotavlja digitalne značke z metapodatki o človekovih 
sposobnostih in dosežkih. Značke lahko predstavljajo trde in mehke veščine, nudijo 
uradna potrdila, pooblastila, spretnosti, ki jih tradicionalni ponudniki izobraževanja 
ne priznavajo itd. Odprte značke so že bile izdane s strani na tisoče mednarodnih 
organizacij.
 
YouTube videoposnetek o značkah: 
www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=HgLLq7ybDtc 

Uradna spletna stran: www.openbadges.org

3. ODPRTE ZNAČKE (»OPEN BADGES«)

Ocena kompetenc, ki so jih mladi razvili s pomočjo prostovoljstva, je bil tudi eden 
od ciljev projekta Erasmus+, imenovanega SCHOLA – biti prostovoljec, uspeti v 
šoli (2016–2018). Ekipa iz 5 evropskih držav je preizkusila in razvila priročnik ter 
metodo za strokovnjake (vzgojitelje in učitelje), da bi podprli njihovo prepoznavanje 
in ocenjevanje spretnosti in kompetenc, pridobljenih s prostovoljstvom. Priročnik in 
metoda za strokovnjake ter mentorstvo za strokovnjake so na voljo na: 
www.schola-erasmus.eu v 5 različnih jezikih: angleškem, francoskem, italijanskem, 
poljskem, belgijskem in slovenskem.

4. PRISTOP SCHOLA

Orodje in metoda za obravnavanje mladih (16–30 let) s profilom NEET, ki živijo 
na občutljivih področjih, skupaj z mentorstvom za strokovnjake/učitelje, ki z njimi 
delajo, so bili oblikovani v okviru projekta Erasmus+ Mladi državljan za prostovoljstvo 
(JuCiVol, 2016–2018). Orodje in mentorstvo sta bila preizkušena v 5 državah z 
različnimi tradicijami prostovoljstva in različnimi stopnjami zgodnjega opuščanja 
šolanja. Mentorstvo je na voljo na spletu: www.jucivol.eu . Na voljo je v angleškem, 
francoskem, italijanskem, grškem, španskem in slovenskem jeziku.

5. PRISTOP JUCIVOL
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Ocena kompetenc mladih, ki sodelujejo 
v glasbenem/opernem procesu

8

Za samo-dokumentiranje in vrednotenje pridobljenih kompetenc znotraj glasbeno-
opernih procesov lahko uporabimo predstavljen splošni priročnik (portfelj, mobilne 
aplikacije itd.). Spodaj predstavljeno orodje je posebej zasnovano za ocenjevanje 
kompetenc, pridobljenih z glasbenimi dejavnostmi: je v obliki ankete, ki jo lahko 
izpolnijo učitelji, mentorji ali starši mladih, ki se ukvarjajo z glasbeno/operno 
dejavnostjo. Je zelo kratko, osredotočeno in merljivo orodje, še posebej, če ga 
uporabljamo za primerjavo, in sicer tako, da se anketa izpolni pred in po procesu. 
Hkrati lahko izvedemo isto raziskavo med mladimi in naredimo primerjalno analizo 
pred/po. Drugo orodje je nekakšen vprašalnik in naj bi ga izpolnili mladi. Sestavljen je 
iz vprašanj odprtega tipa, s katerimi lahko pridobimo bolj poglobljeno samorefleksijo 
mladine, ki sodeluje v opernem/glasbenem procesu. Vprašanja se lahko prilagodijo 
vsaki glasbeni dejavnosti, pri kateri sodelujejo. 
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Kaj pričakujete od sodelovanja mladih v operi? (pred procesom)
Katera pričakovanja so se uresničila? (po procesu)
Ocenite kompetence mladostnika – označite z oceno:

RAZISKAVA ZA STARŠE/UČITELJE/VZGOJITELJE

***Raziskava se lahko preoblikuje v spletni obrazec, saj mladi raje uporabljajo to vrsto 
komunikacije. Brezplačna spletna orodja za anketiranje so na voljo na spletu.

18IO2

PRIDOBLJENE KOMPETENCE VISOKE SREDNJE NIZKE

Načrtovanje in 
organizacija

Medosebni odnosi

Samoiniciativnost

Nadzor čustev

Vodenje

Samozavest

Disciplina

Prilagodljivost

Reševanje problemov

Občutljivost na 
inovacije in spremembe

Timsko delo

Spretnosti govora

Umetniške veščine
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Kaj ste pričakovali od sodelovanja v glasbenem procesu?
Ste že kdaj bili v operi? Če da, ali ste imeli spremstvo?  
Ali vam je opera všeč?
Ocenite kompetence – označite z oceno:

ANKETIRANJE ZA MLADINO

PRIDOBLJENE KOMPETENCE VISOKE SREDNJE NIZKE

Načrtovanje in 
organizacija

Medosebni odnosi

Samoiniciativnost

Nadzor čustev

Vodenje

Samozavest

Disciplina

Prilagodljivost

Reševanje problemov

Občutljivost na 
inovacije in spremembe

Timsko delo

Spretnosti govora

Umetniške veščine



1. O VSEBINI

20IO2

Na kratko opišite vsebino opernega/koncertnega/glasbenega procesa, v katerem sodelujete. 
Ali se vam zdi, da je vsebina pomembna za sodobne čase in zakaj?

VPRAŠALNIK ZA MLADE

2. O DELOVNEM PROCESU

Kaj ste s sodelovanjem v procesu izvedeli o sebi? 
Kaj je bila najboljša stvar v celotnem procesu?
Ali ste morali zaradi sodelovanja pri teh dejavnostih spremeniti kakšne šolske obveznosti?
Ali ste zaradi novih obveznosti v šoli naleteli na kakšne težave?

3. O KOMPETENCAH, PRIDOBLJENIH S SODELOVANJEM V PROCESU

Ali menite, da vam bo/bodo znanje/izkušnje, pridobljeno/e s sodelovanjem v opernem/
koncertnem/glasbenem procesu, koristilo/e v šoli? Če da, katero od naštetega in kako?
Ali menite, da boste pridobljeno znanje/izkušnje koristili v življenju? Če da, katero od 
naštetega in kako?

4. DRUGE PRIPOMBE (dodajte, kar želite)!



Opera v šoli, opera na odru, opera med 
nami: primer izvajanja opere v šoli ali kot 
obšolske dejavnosti

9

Pri izvajanju pedagoškega orodja (IO1) programa EducOpera v različnih partnerskih 
državah je bilo uporabljenih več različnih pristopov (izvajanje v Franciji, glej PRILOGO 
2).  V tem delu predstavljamo opero, ki je nastala v Sloveniji (na podlagi procesa 
EducOpera) in bo služila kot osnova za vaje, ki jih je mogoče zlahka izvajati v različnih 
državah in v različnih izobraževalnih kontekstih. 

Glavna zainteresirana stran projekta, Glasbena matica Ljubljana, ima dolgoletne 
izkušnje z vključevanjem otrok in mladostnikov v proces glasbene in odrske produkcije, 
tokrat pa je z mladimi prostovoljci pripravila 45 minutno opero. Naslavljali so tudi 
mladino od 11 do 15 let. V tem procesu je bil presežen stereotip opere kot nedostopne 
in elitistične glasbene oblike. Druga dodana vrednost je, da je izvedena opera odprla 
številna kritična vprašanja, s katerimi se je Evropa soočala v zadnjih letih. Ne ponuja 
ozkih odzivov na nobeno kompleksno socialno problematiko, temveč kot umetniško 
delo spodbuja razmišljanje in poskuša mlajše občinstvo senzibilizirati glede vprašanj 
kulturne raznolikosti, skupaj s svojo kulturno in jezikovno identiteto, spoštovanjem 
človekovega dostojanstva in občutkom za človeštvo.

V nadaljevanju predstavljamo dve možnosti za vključevanje mladih v operno 
izobraževanje: 1. Reprodukcija opere, ki pomeni večjo angažiranost mentorjev in 
sodelovanje strokovnih umetnikov, ali 2. Priprava mladostnikov na gledanje operne 
predstave.
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Vključevanje mladih v proces ustvarjanja 
opere

Proces zahteva veliko priprav, časa in truda, tako za mentorje kot tudi za mlade. Izvedba 
projekta zahteva tudi sodelovanje profesionalnih pevcev (ki opravljajo vlogo odraslih 
v operni zgodbi) in instrumentalistov (orkestralna spremljava) ali študentov glasbe. 
Delo zahteva sodelovanje strokovnih mentorjev za vokalno tehniko in zborovsko petje, 
dirigenta, scenografa, kostumografa, režiserja in koreografa. Tehnična zahtevnost 
predstave je odvisna od vaše odločitve, v vsakem primeru pa morate najti prostor za 
nastop, za orkester in za izvedbo številnih vaj. V primeru, da se odločite za izvedbo 
celotne opere, se lahko obrnete na slovenskega skladatelja Damijana Močnika: 
damijan.mocnik@guest.arnes.si.

9.1
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Priprava mladih na opero skozi izobraževanje19.2

Ta proces je zasnovan tako, da bodo mladi skozi razumevanje vsebine opere in konteksta 
njenega nastanka bolj verjetno sledili operni predstavi. Pred ogledom predstave (45 
minut, na voljo na www.youtube.com/watch?v=223TOCiLPO8&t=933s), naj mladi 
sledijo spodaj predstavljeni učni lekciji, ki naj traja vsaj 45 minut. Bolj ko bodo 
pripravljeni, bolje bodo predstavi sledili in jo razumeli.

Vaje pred ogledom opere9.2.1

Razdelite programski list (PRILOGA 3), iz katere morajo mladi razbrati določene 
informacije. Imejte razpravo o informacijah, ki jih ponuja programski list, in o vsebini 
opere. Za vajo nudimo tudi nekaj odgovorov na vprašanja, da bi učiteljem olajšali 
vodenje razprave, vendar pa jo lahko prilagodite tako, kot vam je všeč.

1 Naslednje vaje temeljijo na pristni pedagoški pripravi, ki so jo učitelji sprejeli pred ogledom operne predstave 
v Sloveniji. Pripravila Veronika Brvar, predsednica Glasbene matice Ljubljana.
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Foto: Janez Kotar
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Foto: Janez Kotar
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Opera govori o srečanju dveh mladih iz različnih kultur, okolij in prepričanj. 
Vsebina izraža strah pred tujci in poudarja sočutje in željo po razumevanju 
in spoznavanju. Odpira temo, ki nas vsakodnevno obkroža, in obenem z vso 
umetniško občutljivostjo postavlja številna vprašanja.

1. S KATERIMI VPRAŠANJI SE SPOPADA OPERA »VŠEČ SI MI«?

Zgodba govori o dveh najstnikih iz različnih kultur. Vesna je Slovenka, Tariq pa 
begunec z vzhoda. Begunci v domačem okolju niso sprejeti, toda Vesna postane 
Tariqova prijateljica in ga močno brani. Kako se zgodba konča, bo znano po 
ogledu predstave.

2. NA KRATKO OPIŠITE VSEBINO OPERE

Opera je napisana v slovenskem jeziku, v celotnem delu pa je nekaj besed, ki se 
pogosto ponavljajo: ruševine, dom, ptice, strah, zmaji, puščava in nebo. Na prvi in 
zadnji sliki sta v ospredju svetloba in upanje, ki sta izraženi v nekaterih evropskih 
jezikih kot tudi v afriških jezikih in arabščini. Tariq in Vesna »govorita« izbrane 
besede tudi v znakovnem jeziku.

3. V KATEREM JEZIKU JE OPERA NAPISANA IN KATERIM BESEDAH LAHKO 
SLEDIMO? POSKUSITE POKAZATI NEKATERE BESEDE V ZNAKOVNEM 
JEZIKU. 26IO2



*Slika 1:  NEBO Slika 2:  PTIČ Slika 3:  PRIJATELJ

Slika 4:  LJUBEZEN Slika 5:  ZAUPATI

*Slike so preslikane iz knjige: Govorica rok 1. Priročnik za učenje znakovnega jezika. Ljubljana: Dan.
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Opera traja 45 minut, ima uvod (uverturo), ki mu sledi 12 prizorov.

4. KAKŠNA JE STRUKTURA OPERE IN KOLIKO ČASA TRAJA?

Opera ima 8 solističnih vlog, ki jih v posameznih izvedbah izvajajo različni 
pevci. Mlada Vesna in Tariq nastopata v glavnih vlogah; vloga matere je zapeta 
v sopranskem glasu in vloga očeta v baritonskem glasu. Predstavniki družbe, iz 
katere Vesna prihaja, sestavljajo vokalni kvartet (sopran-alt-tenor-bas) z vlogo 
župana, učitelja in meščanskega para, ki ga utelešata Zala in Lan. Mladinski zbor 
(ki predstavlja množico iz različnih kultur, pa tudi Vesnine sošolce) in orkester 
(tolkala, saksofoni, bas kitara, klavir in sintesajzer, ki nadomešča zvok strun, 
Hammond orgel in čembala) spremlja petje. Nekatere prizore prikazujejo plesalci.

5. KDO NASTOPA V OPERI? KOLIKO VLOG JE V DELU ZAIGRANIH?

Vsaka opera združuje različna področja umetnosti. Pogovorite se o vlogi libretista, 
skladatelja, režiserja, koreografa, kostumografa in scenografa itd.

6. KDO ŠE SODELUJE V OPERI POLEG GLASBENIKOV IN PLESALCEV? 
KAKŠNE SO NJIHOVE VLOGE?
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7. IZPOLNITE KRIŽANKO; INFORMACIJE DOBITE V PROGRAMSKEM LISTU 
(glej prilogo 3):

VŠ
EČ

 S
I M

I Izpolni križanko, pomagaj si s programskim listom Ime:
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VODORAVNO
4. Ime glavnega junaka
5. Priimek dirigenta in skladatelja opere
6. Poklic tistega, ki je zadolžen za scensko podobo opere
7. Število glavnih vlog v operi
8. Priimek libretista

NAVPIČNO
1. Poklic tistega, ki je zadolžen za plesni del opere
2. Priimek režiserke
3. Kateri aerofon igra v orkestru?

1

2

3

4 5

6

7

8

REŠITEV: 1. KOREOGRAF, 2. MILČINSKI, 3. SAKSOFON, 4. TARIK, 5. MOČNIK, 6. SCENOGRAF, 7. OSEM, 8. DEKLEVA



Razprava po ogledu predstave9.2.2

Ste se kdaj počutili zanemarjene? Zakaj?
Ali poznate koga, ki je zanemarjen ali prikrajšan zaradi drugačne narodnosti, 
vere ali socialnega statusa?
Bi zapustili svojo državo, če bi jo prizadela vojna ali naravna nesreča?
Kaj bi vzeli s seboj, če bi morali nenadoma zapustiti svojo državo?
Kam bi šli?

Dodatne informacije o nekaterih glasbenih 
elementih opere

9.2.3

Tariqovo raznolikost predstavi skladatelj s posebno melodijo, napisano v lestvici 
glasbe z Bližnjega vzhoda:

Zvočni primer perzijske lestvice: www.youtube.com/watch?v=-UQ5KcbJ3Q4

Zvočni primer orientalske lestvice: www.youtube.com/watch?v=KdUzGggSl98
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Na sredini opere se pojavi znana melodija, ki temelji na vzorcu, ki ga imenujemo 
španska folija:
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Ustvarjanje male opere – vaja9.3

Razdelite učence v skupine in vsaki skupini dodelite izbrani libreto (uporabite izvleček 
spodaj, besedila se lahko izvajajo v angleščini ali se jih prevede v materni jezik). Mladi 
naj ustvarijo operno sceno, zanašajte se na njihove ideje in ustvarjalnost, a jim po 
potrebi svetujte. Glavno navodilo je, da morajo narediti glasbeno-scensko predstavo. 
Besedila se lahko preoblikuje, nekatere besede ponovi ali spremeni, kontekst pa mora 
ostati enak. Zapletenost izvedbe je treba prilagoditi času, ki ga vaji posvetite. Mladi 
lahko pojejo, igrajo instrumente ali uporabljajo svoje telo kot tolkala ter predvajajo 
glasbo prek digitalnih naprav. Besedilo se lahko poje ali recitira. Mladi izberejo vlogo, ki 
jo imajo na odru – nekateri igrajo, pojejo ali igrajo inštrumente, nekateri so odgovorni 
za zakulisje, ustvarjajo scenografijo, kostume, so zadolženi za »promoviranje« predstave, 
»prodajajo« vstopnice itd.
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Svetloba. Lumière. Licht. Lux. Light. Mwanga.

Svetloba prihaja z vzhoda in mi ji sledimo. Zapuščamo ruševine in prazne 
hiše.

Ne, nismo sami. Nosimo spomine in vonj časa, ko smo slišali ptice.

Ne, nismo sami. Nosimo velik strah pred tujimi državami ter utripajoče 
srce, ki še upa.

Svetloba prihaja z vzhoda in mi ji sledimo. 
Svetloba prihaja z vzhoda in mi ji sledimo. 

Všeč si mi. 
Prosim, pusti me pri miru. 
Toda všeč si mi. 
Zakaj? 
Ker si drugačen.
Norca se delaš iz mene.
Lepe oči imaš. Žalostne oči.
Dobro igraš nogomet. In lepo poješ. 
Bi rada slišala pesem, ki mi jo je pela mama?

=  Zbor
=  Vesna
=  Tarik
=  Učitelji 1, 2, 3

Z
V
T

UČ 1, 2, 3

Z:

Z:

V:
T:
V:
T:
V:
T:
V: 

 
T: 
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Na robu puščave je azurna oaza. V sredini oaze je zelenkast bazen.
Nad vodo sta veter in modro nebo.
Nad nebom sijoča zvezda.
Nad zvezdo je črna praznina strahu.

Kako lepa pesem. Kako čuden je konec.
Čuden zate, ker ne poznaš strahu.
Kaj je narobe s tabo? Zakaj si z njim?
Všeč mi je. Ali mi zavidaš?
Kaj je narobe s tabo? Ali ti je všeč ta južni ničvrednež?

Močnejši je in nogomet igra bolje od vas. Ali mi zavidaš?

Ne maramo ga. Ne maramo ga. Ne maramo ga.
K nam je prišel kot vsiljivec.
Nihče ga ni pozval in si ga želel.

Prišel je sem in povzročil težave.
Je tvoj prijatelj? Naj postane tvoj prijatelj.
Je tvoj prijatelj? Naj postane tvoj prijatelj.

Si moj prijatelj? Si moj prijatelj?

Ne, ne zaupam ti. Nikomur ne zaupam. 

Naj gredo domov! Naj gredo domov!
Deportacija ali slovo!
Ne vmešavajte čustev. Zakoni so še vedno v veljavi: deportacija ali slovo! 
In zakoni so na tvoji strani. 
Azilni center bo zaprt, begunci pa bodo šli domov!

T:

V:
T:
Z:
V:
Z:

V: 

Z:

V:

T:

Z:

UČ 1:
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Sram te bodi. Tako ne boste umili umazanih rok. 
Naše zahteve so jasne.

Vse, kar si želimo, je varna prihodnost za slovenske otroke.
In kdo jim grozi?

Begunci. 
Ti nevarni divjaki.
Ko nimaš ničesar, si pripravljen na vse.

Ko nimaš ničesar, želiš preživeti. Dajmo jim priložnost.
Hvaležni nam bodo.

Vzeli nam bodo vse, za kar smo trdo delali. Naš jezik, našo lastnino, naše 
vrtove, naše evropske vrednote.

Kaj so tebi vzeli? Kdo je kaj izgubil? Ne želijo biti bogati. Vse, kar si želijo, 
sta dostojanstvo in mir.
Zavetišče in varnost za njihove otroke.
Radi bi postali kot mi.

UČ 2: 
UČ 1, 3:

UČ 3:
UČ 1:

UČ 1:
UČ 3:

UČ 1, 3: 

UČ 2:

UČ 1:

UČ 2:
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Tabela povzetih rezultatov portfelja vaeb, ki ga 
izvaja italijanski mladostnik, ki sodeluje v glasbeni 
organizaciji 

Priloga 1

ORGANIZACIJA VAŠE 
DEJAVNOSTI V 
ORGANIZACIJI

SEZNAM 
SPRETNOSTI, 
PRIDOBLJENIH 
SKOZI 
DEJAVNOST

DEJAVNOST, POVEZANA S 
SPRETNOSTJO

PRIHODNJI UKREPI

Assiomi Vodja 
skupine/ 
hostesa

Medosebna 
komunikacija

Izrekel sem dobrodošlico in 
vodil tuje skupine

Tuji jeziki Vodil sem skupine tujcev in z 
njimi komuniciral v angleščini

Napredni tečaj angleškega 
jezika

Aktivno 
poslušanje

S sočutjem sem se povezoval 
z drugimi in razumel, kaj mi 
hočejo sporočiti

Vodenje Vodil sem skupine tujcev

Timsko delo Sodeloval sem produktivno in 
donosno

Organizacijsko
Osebje

Zunanja 
komunikacija

Bil sem član osebja pri 
organizaciji več glasbenih 
dogodkov

Zbiranje 
sredstev/ 
trženje

Pomagal sem pri prodaji majic, 
ki jih je izdelalo združenje

Organizacija 
dogodkov

Pomagal sem pri organizaciji 
glasbenega dogodka izza in na 
sceni

Rad bi nadaljeval z vodenjem 
projektov in dogodkov, 
poskušal organizirati dogodek 
v svojem mestu

Biti proaktiven Lahko najdem rešitve za 
nepričakovane situacije

36IO2



Uprizarjanje opere – primeri iz FrancijePriloga 2

Uprizarjanje opere je zastrašujoča naloga, ki zahteva znanje v mnogih disciplinah, da ne 
omenjamo petja in igralskih sposobnosti. Za uspešno izvedbo so nujno potrebni redni 
nasveti in pomoč strokovnjakov. Za skupine, ki nimajo dostopa do strokovnjakov, je 
lahko rešitev drugačna uprizoritev. Igre ali mjuzikle je namreč lažje napisati, izvedejo 
pa se lahko brez orkestra ali poklicnih pevcev.
 
Celo skupine, ki imajo dostop do potrebnih sredstev, se lahko odločijo uprizoriti igro 
kot ogrevalno vajo ali da bi vzpodbujale učence, ki se jim zdi petje in igranje preveč 
zahtevno. Te igre se lahko nato vključi v večje produkcije, ki vključujejo glasbena dela, 
ples ali celo posebne učinke (npr. dimna naprava), odvisno od razpoložljivih sredstev 
in želja učencev.

Splošni pristop k procesu uprizoritve opere

Skupine lahko glede na stopnjo napredka in navdušenje raje začnejo z igro, ki je 
napisana za otroke, in jo je mogoče preprosto uprizoriti, nato pa jo počasi prilagajajo 
svoji situaciji in specifični tematiki.

Scenarij 1: Prilagajanje opere profilu mlade publike
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1. korak – vsaka skupina lahko organizira projekcijo, kjer gledajo predstave drugih 
skupin. Videoposnetke lahko spremljate s podnapisi ali kratkimi pojasnili, če je to 
izvedljivo (ali pa najdete obstoječ prevod, če izberete dobro poznano igro).

2. korak – razprava o razlikah in podobnostih v produkcijah, o izbranih odločitvah in 
pristopih, ki se jih  poslužujejo različni projekti. Morda bodo celo delili svoja mnenja 
o različnih produkcijah na blogu ali na Facebook strani.

Scenarij 2: Ustvarjanje mostu med učenci iz različnih delov Evrope, ki 
sodelujejo v projektu

Najpomembnejši vidik je čas, ki je na učencem voljo, in navdušenje skupine. 

Večina programov tečajev je zato odprtih; preprosto načrtujejo različne predmete, ki 
se bodo med tečajem poučevali, brez dokončnega urnika.
 

Primer 1: tečaj, ki ga ponuja La Compagnie Théâtre du Midi 
(www.compagniedumidi.fr). Oblikovan je bil petstopenjski program:

Korak 1 – Odkrivanje odra:  Definiranje prostora
    Skupinska okupacija prostora
    Individualna okupacija prostora
    Dajanje občutka smeri na odru

Korak 2 – Igrajte, upajte si, predstavljajte si – vaje za glas in dihalne vaje

Korak 3 – Prilagajanje in ponovno pisanje zgodbe

Korak 4 – Interpretacija

Korak 5 – Igranje vloge

Scenarij 3: Organiziranje gledališkega tečaja
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Scenarij 4: Program z ločenimi učnimi urami, namenjenimi enemu 
študijskemu področju; tečaji so prilagojeni*, da ustrezajo šolskemu urniku - 
www.lamava.fr 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek

1. teden 18:00-20:00 Improvizacija Vaja**

2. teden 18:00-20:00
Gledališko 
uvajanje – 
vaje

Vaja**

3. teden 18:00-20:00 Zapisovanje Vaja**

4. teden 18:00-20:00
Gledališko 
uvajanje – 
vaje

Vaja**

*različni dnevi glede na razpoložljivost učiteljev in učencev
**za skupine, ki bodo uprizorile predstavo
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Pedagoško orodje, ki ga je predlagal EducOpera, je v Franciji podlaga za obsežne 
mesečne pedagoške seje med učenci (starimi od 13 do 15 let), ki so se prostovoljno 
javili za sodelovanje v projektu. Seje je organizirala skupina Opere de Massy v 
sodelovanju z iriv Conseil in akademijo Blaise Pascal, da bi izbrali najpomembnejši 
profil strokovnjakov. Ponujajo jih enkrat na mesec v »Espace pédagogique« Opere de 
Massy skupaj z učenci, njihovim učiteljem in predstavniki iriv Conseil:

A- prvi profil je bila oseba, zadolžena za izobraževalne dejavnosti v Operi de Massy, 
ki od leta 2007 ponuja predstavitve opere širokemu občinstvu, vse od dojenčkov do 
upokojencev, zahvaljujoč bogati mreži šol, socialnih centrov in Mestne hiše Massy;

B- drugi profil je bila režiserka (odgovorna za uprizoritev in igranje), ki je v 
zadnjih letih sodelovala z Opero de Massy. Prvo leto je izvedla serijo 4 sej (v glavnem 
osredotočene na fizično pripravo); drugo leto je predstavila in pojasnila razlog in 
proces svoje igre »Masculin/Féminin«

C- tretji profil je bil dirigent, ki prav tako redno sodeluje z Opero de Massy, ki 
je opravil eno intenzivno sejo s polnim razredom dijakov, osredotočenih na glasbo 
(klavir) in pesem (zborovsko petje v dveh skupinah); 
 
D- četrti profil je bil komik, ki ga je gostila Opera de Massy. Pojasnil je predvsem 
svojo poklicno pot (prej je bil pantomimik), nato je opravil celotno sejo, da bi učence 
pripravil tako fizično kot psihično – npr. igra zaupanja, kako črkovati zahtevne povedi.
komik- 
www.educopera.eu/copie-de-videos *
 
E- peti profil je bil glasbenik, tolkalec, ki je predstavil svojo vlogo v orkestru in 
različne glasbene instrumente, ki jih po navadi igra, pri čemer vztraja pri različnih 
pristopih, ki so odvisni od kulture (Evropa, Afrika, Latinska Amerika),
glasbenik-
www.educopera.eu/copie-de-videos *

Scenarij 5: Testiranje EducOpere v mestu Massy (2018-2019)
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F- šesti profil je bil strokovnjak za elektriko, ki je razložil omrežje električne 
energije in različne vrste luči, ki jih pripravlja glede na igro/opero; 
strokovnjak za elektriko-
www.educopera.eu/copie-de-videos *

G- sedmi profil je bil dirigent, ki tudi redno dela v Opery de Massy. Vodil je 
intenzivno lekcijo, ki s celotnim razredom dijakov, osredotočili so se na glasbo (klavir) 
in pesem (zbor v dveh skupinah);
dirigent-
www.educopera.eu/copie-de-videos *

H- osmi profil je bil plesalec in koreograg, ki je skupaj z mladimi improviziral 
ples na glasbo Mchaela Jacksona. Izbral je vodilnega med mladimi, ženski duet, moški 
duet in skupino plesalcev, z namenom, da korak za korakom spoznajo različne plesne 
vloge
plesalec-
www.educopera.eu/copie-de-videos *

Prvo srečanje je bilo posvečeno osnovnemu informiranju, planiranju urnika in datumov 
za srečanja s z vabljenimi strokovnjaki. Zadnje srečanje pa je bilo namenjeno obisku 
opere Garnier v Parizu. Vrednotenje je izvedla šola College Blaise Pascal – dijaki so 
bili naprošeni, da v parih izberejo, najbolj cenjene in najmanj cenjene vaje in opišejo, 
kaj so se naučili.

* dostop do video gradiva je možen, če se se registrirate z elektronskim naslovom in kontaktnimi podatki

41IO2



Programski listPriloga 3

Zgodba o operi govori o srečanju dveh najstnikov iz različnih kultur. Vesna in Tariq 
se srečata, ko Tariq zapusti domovino in se kot begunec naseli na območju, kjer 
živi Vesna. Vesna v Tariqu vidi več kot le begunca. Za njo je Tariq lep fant, ki je 
zaradi svojih posebnih življenjskih izkušenj drugačen od sošolcev, z njim se rada 
pogovarja in je v njegovi družbi. Med prebivalci regije, kjer živi Vesna, nastanejo 
nesoglasja zaradi prisotnosti beguncev, med katerimi so tudi ostra mnenja, da 
morajo begunci oditi. Vesna se odločno zavzema za Tariqa in ga pogumno brani. 
Kako se zgodba konča, naj ostane skrivnost.

Zgodba je napisana v slovenskem jeziku, nekatere ključne besede pa so govorjene v 
afriških jezikih in v arabskem jeziku. V celotni izvedbi se izvaja znakovni jezik nekaterih 
uporabljenih besed. 

Opera traja 45 minut, ima uvod (uverturo), ki mu sledi 12 prizorov.

OPERA "VŠEČ SI MI": Opera za mlade
Premiera: 6. 12. 2018
Prizorišče: Cankarjev dom, Linhartova dvorana, Ljubljana
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Damijan Močnik
Milan Dekleva

Nana Milčinski
Mateja Jerebic, Matej Prevc
Damijan Močnik, Irma Močnik, Petra Pirš
Mateja Jerebic
Jaro Ješe
Mojca Korenjak
Gregor Plantan, Luka Malovrh
Boštjan Zakrajšek, Milan Stolnik
Haris Atajić, Dejan Bjelajac
a team from Cankarjev dom
Jelka Dobnikar
Damjan Gorenjc

Veronika Brvar, Barbara Rogelj
Lucija Pavlovič
Marko Vatovec
Tanja Rupnik, Nina Kompare Volasko, Julieta Kubik de Habjanič, 
Edita Garčević Koželj, Pia Brodnik, Katja Konvalinka, Marta Močnik Pirc, 
Valerija Šoster, Barbara Jernejčič Fürst, Theresa Plut

Glasbena matica Ljubljana and Cankarjev dom

V sodelovanju z Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani, Srednjo 
vzgojiteljsko šolo, gimnazijo in umetniško gimnazijo Ljubljana, ZRC SAZU, 
Zavodom BOB in Inštitutom Morpheus.

Opera je vključena v mednarodni Erasmus+ projekt EducOpera. 
Vodja projekta: Mojca Kovačič

Skladatelj:
Libretist:

Režija:
Pomočnika režije:

Voditelji: 
Koreografinja:

Scenografija, kostumi, video:
Mentorica za znakovni jezik:

Razsvetljava:
Zvok:

Video tehnika:
Postavitev odra: 

Inspicientka:
Organizator iz Cankarjevega doma:

Producentki:
Vodja projekta:

Mentor asistenta dirigenta:
Mentorji solistov:

Koproducenta: 
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Elizabeta Čebular, Lucija Kramar, Vesna Nika Trdin, Nika Zajc
Bernard Dobravec, Adrijan Ignjatović, Aljaž Pečnik, Leon Rudolf
Ernestina Jošt, Talita Sofija Komelj
Miha Zupanc Kovač, Matej Prevc
Matej Prevc, Lovro Korošec
Rebeka Pregelj, Doris Horvat
Sofija Zavratnik Kain, Ana Benedik
Aljaž Nemanič, Igor Golob

Mladinski zbor Glasbene matice Ljubljana
Irma Močnik
Tanja Rupnik
Metoda Kink

Barbara Kresnik, Marina Golja, Matevž Bajde, Damir Korošec, 
Franci Krevh, Tomaž Lojen, Davor Plamberger, Dejan Tamše
Metoda Kink, Alenka Podpečan
Alenka Podpečan, Petra Pirš
Larisa Marjanovič, Melinda Urh
Gregor Povše, Karim Zajec

Neža Koprivnik, Tara Ukmar, Tea Brezjnik, Luka Maj Špenko, Kany 
Michel Obenga, Luka Kotnik (srednješolci iz Srednje vzgojiteljske 
šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana, mentor Dušan 
Teropšič)

Vesna
Tariq
Mati
Oče

Župan
Učiteljica

Zala
Lan

 

Dirigentka:
Vokalna pedagoginja:

Korepetitorka:

Slovenski tolkalni projekt:

Klavir:
Clavinova:
Saksofon:

Bas kitara:

Plesalci: 

NASTOPAJOČI
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Fizične, vokalne, dihalne vaje ter vaje z lastnimi 
glasbili

Priloga 4

Poklicno petje zahteva stalno pevsko kondicijo. Tudi amaterske pevske skupine, zbori 
ali posamezniki skrbijo za svoj glas. Običajno naredijo nekaj razteznih, dihalnih, 
govornih in vokalnih vaj ter se med petjem pravilno držijo. 

Te vaje se lahko uporabijo kot del delovnega procesa ustvarjanja glasbenega dela ali pa 
samo za doživljanje vokalnih sposobnosti, ki so potrebne za kakovostno petje. 

Vsekakor to vodi do razumevanja glasbenih kompetenc. 

- z raztegnjeno dlanjo se potrepljamo po vsem telesu in poskušamo zbuditi vsako 
mišico (to lahko storimo tudi v parih, potrepljamo partnerja);

- počasi gremo v predklon, naše roke so težke in visijo, počakamo, rahlo nihamo z 
rokami in se počasi dvigamo;

- postavite se v razkorak, stojte pokonci, roke položite nad glavo in premikajte telo 
izmenično levo in desno (medenica se ne premika);

- glavo pomaknite naprej; z obračanjem glave izmenjujemo pogled na levo in desno.

1. FIZIČNE VAJE:
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- pretvarjamo se, da boksamo v boksarsko vrečko. Pri vsakem udarcu močno izdihnemo 
(aktiviramo membrano);

- zehamo in spremljamo občutek pojava v ustni votlini;

- počasi vdihavamo skozi nos (predstavljamo si vdihavanje čudovitega vonja);

- globoko izdihnemo;

- kratka in ponavljajoča se izgovorjava črk »s«, »sh«, »t« in »f« pri različnih hitrostih 
in ritmih;

2. DIHALNE VAJE:

Izrekamo različne sklope zlogov, ki jih ponavljamo v naraščajočem tempu:

- tih - tah - pah- gah …

- gr - kr - vr - br – fr …

- bla - ble - bli - blo – blu …

- tra - tre - tri - tro – tru ….

3. GOVORNE VAJE
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D or L:  desna/leva dlan/roka/noga 

⤣ desna dlan na levem ramenu

⤤ leva dlan na desnem ramenu

⤓D (desno) dlan na (desno) stegno

⇷D (desno) dlan na (desno) kolk

⎿D (desno) stopalo na tleh 

⇱L dvig (levega) kolena in ploskanje pod njim 

4. VAJE ZA IZVAJANJE Z LASTNIMI GLASBILI
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Pri vokalnih vajah je priporočljivo, da petje spremljate z akordnim instrumentom 
(klavir) in dodajate gibe telesa v skladu s petjem. Spodnji primeri prikazujejo začetek vaj, 

1- nadaljujte po vzorcu, 

2- in se pomikajte navzgor ali navzdol po lestvici glede na glasovni razpon pevca.

5. VOKALNE VAJE
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