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UVODNE BESEDE 
 
 
 
Cirkuška pedagogika se v slovenskem prostoru postopoma, a vztrajno, razvija in razširja. Moč uporabe cirkuških 
umetnosti in cirkuške pedagogike preplavlja vedno več področij z radovednostjo in zanimanjem. Marsikdaj in 
marsikje je cirkuška pedagogika naš as v rokavu.  
 
Elemente cirkusa lahko uporabljamo na različnih področjih: za prinašanje nasmeha, učenje socialnih in skupinskih 

veščin, ozaveščanje lastnega telesa, prostočasno aktivnost, druženje, pridobivanje samozavesti, sprostitev, in še. 

Cirkus se tako povezuje s področji pedagogike, socialne pedagogike, mladinskega dela, prostočasnih aktivnosti, 

socialnega dela, športne vzgoje, umetnostne vzgoje in drugega. 

Namen ustvarjanje simpozija je medsebojno spoznavanje in povezovanje ljudi, ki na različnih področjih uporabljajo 

cirkuško pedagogiko. Bodisi so to učitelji_ce na šolah, mladinski_ke delavci_ke, vzgojitelji_ce, delovni_e terapevti_e, 

socialni_e pedagogi_nje, socialni_e delavci_ke, svetovalni_e delavci_ke, specialni_e pedagogi_nje, študenti_ke in vsi 

drugi, ki delujejo tudi na drugih področjih ali pa jih ta tema preprosto zanima.  

Na tretjem simpoziju o cirkuški pedagogiki smo se tako preko raznolikih zbranih prispevkov seznanili s poljem 

cirkuške pedagogike in uporabe cirkuške umetnosti, ki v našem prostoru obstaja in se razvija. Prispevki so obsegali 

tako predstavitve praks in projektov, magistrskih in diplomskih del, teoretičnih razmislekov, kot tudi praktičnih 

delavnic. Poleg tega smo na skupinski diskusiji »Prihodnost cirkuške pedagogike - znotraj obstoječih okvirjev in 

vzpostavljanja novih« razglabljali o smiselnosti, načinih in oblikah vključevanja cirkuške pedagogike v institucionalna 

okolje, kot je šolski sistem ali vzgojni zavodi, in moči cirkuške pedagogike po vzpostavljanju sebi lastnih svobodnih 

okvirov delovanja. 

Veseli nas, da je srečanje doživelo pozitiven odziv in aktivno participacijo udeleženih, kot tudi spodbudne besede in 

zanimanje iz strani posameznikov, ki se tokrat srečanja žal niso uspeli udeležiti.  

 

Za vpogled v širino in raznolikost praks cirkuške pedagogike in uporabe cirkuških umetnosti, naj vas požgečka 

pričujoči izbor povzetkov.  

 

 

Kristina Debenjak,  

predsednica Združenja Cirkokrog 
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Potovanje s cirkuško pedagogiko 

Uroš Marolt in Eva Mulej, Undertree, Združenje Cirkokrog 
maroltu@os-danilekumar.si, mulejeva.eva@gmail.com 

 

Eva Mulej in Uroš Marolt sta umetnika in pedagoga. Eno leto sta potovala po svetu in izvajala gledališke in 

cirkuške delavnice s pripadniki različnih skupnosti. Predstavila bosta svojo delo s skupino za opolnomočenje 

žensk v Maroku (project SOAR), delavnice z otroki v  kulturnem centru  in okoliških šolah v Senegalu, 

sodelovanje z društvom Atlas za razvoj tihega turizma na Kanarskih otokih ter izkušnje z uličnim nastopanjem 

in poučevanjem cirkusa na ulici. S seboj sta tovorila žogice, keglje,  slackline, rola-bolo in kitaro. Na poti sta 

ustvarila sodobno cirkuško predstavo Izruvani, ki je bila na ogled tudi na festivalu Ana Desetnica. 

 

 

 

Delavnice v projektu SOAR, Marrakech, Maroko, december 2018, foto: arhiv Undertree. 

 

 

mailto:maroltu@os-danilekumar.si
mailto:mulejeva.eva@gmail.com
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Delavnice v kulturnem centru Le Château, Saint Louis, Senegal, februar 2019, foto: arhiv Undertree. 

 

 

Ulična predstava Izruvani, Marrakech, Maroko, januar 2019, foto: arhiv Undertree. 
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No Border Circus / Cirkus brez meja  

Ali Aljabi in Eva Zibler, Združenje Cirkokrog 
zibler.eva@gmail.com 

 

V Azilnem domu na Viču v Ljubljani smo z društvom Cirkokrog prisotni od leta 2011. Sprva smo izvajali 

posamične cirkuško-gledališke predstave katerim so sledile odprte delavnice, kasneje pa smo v dogovoru z 

različnimi nevladnimi organizacijami, ki so skrbele za progam aktivnosti, pričeli prihajati bolj redno. Od leta 

2018 enkrat na teden izvajamo odprte delavnice cirkuških veščin v dogovoru/dialogu z Društvom UP Jesenice.  

Izvajamo cirkuške delavnice odprtega formata; vstop prost za vse generacije, ljudje se lahko pridružijo ali 

oddidejo po svoji volji, lahko tudi samo opazujejo. Nemalokrat se zgodi klepet, skupaj spijemo kavo ali čaj, ki 

nam ga ponudijo in pripravijo prosilci in prosilke. Pomagamo rešiti kakšno šolsko zagato in odgovarjamo na 

vprašanja o življenju v Sloveniji (kako priti do službe, delovni pogoji, kako do stanovanja).  

V grobem se držimo strukture skupne uvodne igre kateri sledi odprta vaja, kar pomeni, da si vsaka izbere kar 

bi rada počela. Na voljo so različni cirkuški rekviziti – žonglerske žogice in rutke, diabolo, rola bola, poi, hula 

hoop obroči ter kartice s skupinskimi akrobatskimi figurami oz. človeškimi piramidami. Druženje zaključimo s 

krajšo skupno igro in cirkuškim pozdravom. Znotraj prostora, kjer čas ni povsem strukturiran se odpirajo 

možnosti za iznajdbo in oblikovanje iger ter trikov po izbiri in domišljiji udeleženk in udeležencev. Znotraj vsega 

tega pedagoško krmarimo in skrbimo, da prostor cirkusa ostaja varen prostor.   

Cirkus prinese zabavo. Pisane rekvizite, glasbo in prijazne ljudi. Koncentracija ob učenju trikov za nekaj časa 

vzpostavi neko drugo realnost. Neskončne možnosti predmetov in teles razgibajo duha in dregnejo v čudenje: 

Kaj bomo pa danes počeli? 

 

 

Cirkuške delavnice v azilnem domu Vič, 2019, foto: arhiv Društvo Up Jesenice. 
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Cirkuške delavnice v azilnem domu Vič, 2019, foto: arhiv Društvo Up Jesenice. 
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Dve cirkuški delavnici v začasnih sprejemnih centrih v Unsko-
Sanskem kantonu 

Oton Korošec, Združenje Cirkokrog 
cybercotton@gmail.com 

 

V začetku julija 2019 sem s cirkuškimi delavnicami obiskal Sedro in Borići, dva izmed štirih “Začasnih sprejemnih 

centrov” v Unsko-Sanskem kantonu v Federaciji Bosni in Hercegovini pod upravljanjem organizacije 

International Organization for Migration (IOM). S prošnjo oziroma ponudbo za delavnice sem pisal omenjenima 

centroma zato, ker sta bila v tistem času edina, ki sta gostila tudi otroke. Saj ne, da cirkuške dejavnosti ne bi 

sodile tudi v centre za samske moške, toda bil sem omejen s časom in sem dal prioriteto tema dvema.  

Najprej sem obiskal Boriće, veliko poslopje na vzpetini, obdano z borovci. Bil je čas po kosilu in z delavnicami 

smo spontano začeli, ko so začeli iz stavbe na dvorišče curljati otroci in odrasli. Z otroci smo se igrali, spoznavali 

in učili individualno. Bilo je nekaj čudenja nad mojim repom, ki mi raste iz lasišča. Nekaj smeha, nekaj nejevolje 

in mala šola solidarnosti na račun tega, da sem imel s seboj razmeroma majhno število žogic in so si jih morali 

otroci deliti med seboj. Na koncu vse dobro. Sklenil sem, da bom naslednji dan na delavnicah na samem začetku 

vsem prisotnim razložil, kako bodo stvari potekale. To tisti dan ni bilo mogoče, saj sem z delavavnicami začel, 

ko še niso bili vsi zbrani. Proti koncu delavnice sta z menoj ostali dve dekleti iz Afganistana, stari 14 let. Dolgo 

časa sta vztrajali pri učenju žongliranja s tremi žogicami ter se tudi naučili. Domislili sta se tudi izjemne 

interpretacije vaje kriskros z dvema žogicama. 

Drugi dan v centru Sedra smo se vsi zbrani odpravili na igrišče za rokomet, kjer smo imeli dovolj prostora, da 

nas je okoli 35 naredilo velik krog. V želji, da bi vsem skupaj razložil pravila in potek delavnice, sem iskal 

prevajalke v farsi, kurdščino in arabščino. Prijateljice so s prstom pokazale na mojstrice jezikov, ki so kljub 

manjšemu nelagodju ob tako velikem občinstvu sprejele nalogo in me prevajale. Lepo je bilo videti, kako smo 

se kot skupina zorganizirali in upoštevali. Delavnice so potekle kot delavnice odprtega formata.* 
* v zadnjem odstavku poročila je ženski spol uporabljen kot nevtralni za vse spole. 

 

 

Cirkuške delavnice v začasnem sprejemnem centru Sedra, Federacija Bosna in Hercegovina, julij 2018, arhiv International 

Organization for Migration. 

mailto:mulejeva.eva@gmail.com
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Cirkuške delavnice v začasnem sprejemnem centru Sedra, Federacija Bosna in Hercegovina, julij 2018, arhiv International 

Organization for Migration. 
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CIRKUS FUSKABO - primer dobre prakse na področju 
mladinskega in socialnega cirkusa  

Zef Berišaj, vodja projekta Cirkus Fuskabo, Zavod Salesianum OE Skala  
fuskabo.skala@gmail.com 

 

Cirkus Fuskabo temelji na mladinskem in socialnem cirkusu, kjer preko cirkuških veščin vzgajamo otroke in 

mlade ter spodbujamo njihov osebni in socialni razvoj. Je del programa nevladne organizacije Skala (Zavod 

Salesianum), ki deluje že več kot 24 let pod sloganom center priložnosti za otroke in mlade. 

Poslanstvo: odkriti, krepiti in razvijati osebni in ustvarjalni potencial ter otrokom in mladim omogočiti 

socialno vključevanje preko cirkuških umetnosti. 

Vizija: postati prepoznaven kakovosten razvojni center mladinskega in socialnega cirkusa v Sloveniji. 

V naslednjih petih letih (2020 – 2025) se bo Skala preko Cirkusa Fuskabo na področju cirkuške umetnosti 

osredotočila na šest ključnih programskih področij: 

1. Socialni cirkus  

2. Šola mladinskega cirkusa 

3. Promocija in širitev metode dela izven svojega delovnega okolja Ljubljane (razširitev enot na SMC 

Rakovnik, SMC Celje in SMC Maribor) 

4. Aktivno sodelovanje v mednarodnih projektih in raziskavah 

5. Razvojni program za trenerje in pomočnike trenerjev 

6. Oblikovanje skupine za cirkuške nastope oz. produkcije 

 

 

Cirkuška produkcija Cirkolandija, Španski borci 2018, foto: arhiv Skale. 
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Nastop ob obisku vrhovnega predstojnika salezijancev, Maribor, 2019, foto: arhiv Skale. 

 

 

Priprave na cirkuško produkcijo Cirkolandija, Ljubljana 2018, foto: arhiv Skale. 
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Cirkuška pedagogika kot kreativni medij za delo z mladimi v 
Vzgojnemu zavodu Planina 

Andrej Pivk, Vzgojni zavod Planina 
andrej.pivk@sc-planina.si 

 

V vzgojnem zavodu Planina je večina otrok in mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju, poleg tega pa 

imajo še pridružene motnje (motnje vedenja in čustvovanja, bolezni odvisnosti in duševne motnje z različnimi 

simptomi). Dejavnosti in pričakovanja tako sproti prilagajamo potrebam teh mladih, katerih starost se giblje od 

8 do 18 let.  

Naša cirkuška arena je telovadnica v vzgojnem zavodu, kjer je prvotni namen omogočiti mladim kreativen varen 

prostor, kamor lahko pridejo ne glede v stanju v katerem so. Prostor, kjer se počutijo varne in sprejete. Letos 

imam posebej skupino za punce, katere so zelo senzibilne in je ta varnost še posebnega pomena. Medtem, ko 

pri fantih opažam, da imajo potrebe po varnosti veliko manj, imajo pa večjo potrebo po gibanju. Srečanja vedno 

oblikujem, tako da začnemo skupaj s socialno igro, nato imamo osrednji del, kjer se učimo cirkuških veščin in 

na koncu kreativno evalvacijo, kjer z različnimi predmeti ali s svojim telesom pokažemo kako nam je bilo na 

srečanju. Poleg tega pa so povabljeni, da svoje počutje ubesedijo. 

Je izziv voditi srečanja za tako skupino, so zelo lepi in tudi težki trenutki, kateri so marsikdaj potrebni, da se 

naredi neka sprememba v posamezniku. Kot mentor skupine pa moram imeti jasne cilje in poskrbeti za 

kreativen prostor, kjer se bomo vsi počutili sprejete.   

 

 

Delavnica Vzgojni zavod Planina, 2019, foto: osebni arhiv. 

 

mailto:andrej.pivk@sc-planina.si


 
15 

 

Delavnica Vzgojni zavod Planina, 2019, foto: osebni arhiv. 
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Mladinska izmenjava »Kdo je moje telo?« 

Mojca Sovdat, Liza Berden in Enja Emeršič, Združenje Cirkokrog 
sovdat.mojca@gmail.com, lizaberden@yahoo.com, anja.emersic96@gmail.com 

 

Že četrto leto zapored se je v osrčju slovenske Istre zbrala karavana ljudi iz cirkuških vetrov Italije, Španije, 

Češke in Slovenije. Dvanajst dni smo sobivali na Mačjem hribu pri Truškah in si izmenjevali cirkuška, gibalna, 

gledališka, akrobatska, socialno cirkuška znanja in izkušnje.  

Za temo letošnje izmenjave smo si zastavili vprašanja o telesu, identiteti in o družbenem spolu. Izmenjava je 

potekala preko skupinskih delavnic, dela v manjših skupinah, metodah open space-a in sledenja spontanemu 

utripu izmenjave. Preko delavnice društva Legebitra, skupinskih aktivnosti in uporabe kreativnih medijev smo 

odpirali prostor pogovora o spolu, dojemanju spola, naših osebnih izkušnjah na to temo, stereotipih, 

pričakovanjih in predsodkih, ki se kažejo v vsakdanjem življenju. Tema nas je vodila v razmišljanje in ustvarjanje 

predstave, v katero so bile vključene različne gibalne, akrobatske, ognjene in zračne cirkuške točke. Del 

predstave so bile tudi točke lokalnih otrok, ki so se na dvodnevnih delavnicah na Mačjem hribu spoznavali z 

osnovami cirkusa.  

Malo turnejo smo začeli v nam že domačem okolju v Truškah, kjer smo poleg predstave izvedli tudi skupnostni 

dogodek. Predstava je zavzela celotno vas, prišli so ljudje iz sosednjih vasi, jedli smo lokalne dobrote in dan 

zaključili pod starim hrastom, kjer smo ob polni luni rajali še dolgo v noč.  

Ponovno smo obiskali Azilni dom v Ljubljani, kjer smo z glasno cirkuško parado po hodnikih azilnega doma 

stanovalce povabili na skupnostni dogodek. Drug drugemu smo pripravili kratke nastope, imeli cirkuške 

delavnice za otroke in odrasle ter pogostitev. 

Mednarodna cirkuška izmenjava se je znova izkazala za dobro prakso na področju vključevanja v lokalne 

skupnosti, izmenjevanja znanj, skupnega ustvarjanja in sobivanja.  

V projektu sodelujemo Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko – Cirkokrog, Giocoglieri e Dintorni – Altro Circo 

project, Ambos Mundos, FEECSE -Federacion Española de Escuelas de Circo Socio Educativo. Projekt Kdo je moje 

telo? je bil sofinanciran s strani programa Evropske komisije Erasmus+.  

 

Skupnostni dogodek v Azilnem domu Vič: mladinska izmenajva Kdo je moje telo, 2019, foto: arhiv Cirkokrog 
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Delavnica Telo in dotik: mladinska izmenjava Kdo je moje telo, 2019, foto: arhiv Cirkokrog 

  



 
18 

Delamo cirkus  

Eva Š. Maurer, Društvo Rdeči noski  
eva@klovnesa.com 

 

Projekt Delamo cirkus je delavnica cirkuško - gledaliških veščin za otroke na dolgotrajnem zdravljenju. Projekt 

je bil razvit v mednarodni organizaciji RNI (Red Noses International) s strani naših kolegov na Češkem. Zaradi  

koristnosti projekta smo se ga odločili »posvojiti« tudi v Sloveniji. Vodje delavnice so klovni umetniki, ki z otroki 

in mladostniki, osebjem in starši (kjer so prisotni) delijo svoje znanje in skozi klovnsko igro zgradijo vzdušje 

zaupanja, nežnosti in veselja. Vsi tako pridobijo nova znanja, se povežejo ter najdejo nove načine pristopa  k 

otroku in mladostniku in k situaciji v kateri se nahajajo. 

Projekt smo posvojili leta 2016 in izvajali tam, kjer otroci in mladostniki zaradi zdravstvenega stanja prebijejo 

veliko časa (Pediatrična klinika - klinični oddelek za pedopsihiatrijo, Center za bolezni otrok Šentvid pri Stični, 

URI Soča, Cirius Vipava, Cudv Draga, UKC Maribor, oddelek za pedopsihiatrijo, Azilni dom vič). 

Otroci in mladostniki se pod vodstvom klovnov v obdobju enega tedna (4 ali 5 dni) naučijo preprostih čarovnij, 

žonglerskih spretnosti in nastopanja, pripravijo kostume, zvadijo nastop ter teden zaključijo z »Najboljšo 

predstavo na svetu«, na katero povabijo starše, sorodnike in osebje. Terapevti, vzgojitelji, ekipa, ki skrbi za 

otroka ali mladostnika pa tudi starši, so dobrodošli, da sodelujejo na delavnicah – oziroma pomagajo pri skrbi 

za svoje varovance, kjer je to potrebno in koristno. V primeru, da je želja in so možnosti, v dogovoru z ustanovo 

pripravimo še delavnico za ekipo osebja in/ali za starše. 

Samo predstavo skrbno vodimo in povezujemo klovni in pazimo, da se nastopajoči počutijo varno in navdušeno 

nad nastopanjem in če se predstava med samo predstavo spreminja – je to nam znan in domač proces. Hura, 

gremo delat cirkus! 

 

Projekt Delamo cirkus, foto: osebni arhiv avtorice.  
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PREDSTAVITVE MAGISTRSKE 
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Cirkuška umetnost pri delu z otroki in mladostniki  

Ankica Radivojević, Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko - Cirkokrog 
r.ankica@gmail.com 

 

Terapevtska uporaba cirkuške umetnosti se je začela uveljavljati šele v zadnjih letih. Trenutne raziskave se 

osredotočajo na uporabo cirkuških umetnosti – predvsem na manipulacijo z objekti (žongliranje, rolabola, 

hulahup), partnerske akrobacije, zračne umetnosti (trapez, svila, vrv) in klovnstvo. Spretnosti, značilne za 

cirkuško umetnost, lahko dodatno izboljšajo koordinacijo, osredotočenost, potrpežljivost, toleranco do 

frustracij in ciljno usmerjenost ter tako zagotovijo okolje za varno soočanje s tveganji. Cirkuška umetnost 

uporablja cirkuške veščine za dosego pedagoških in terapevtskih ciljev, kot so razvijanje osebnostnih in 

skupinskih lastnosti ter socialnih veščin. Cilji se prilagajajo glede na posameznika in skupino, tj. glede na to, kaj 

v tistem trenutku potrebuje in zaznava. V teoretičnem delu raziskujem uporabo cirkuške umetnosti kot 

terapevtskega orodja. V empiričnem delu me zanima, kako uporabnost in pomen tega procesa razumejo 

mentorji v opazovani skupini otrok ter kako proces doživljajo otroci, ki so vključeni v program uličnega cirkusa. 

Raziskujem tudi, ali lahko v cirkuški umetnosti prepoznamo nekatere elemente pomoči z umetnostjo, kako 

celotni projekt vpliva na socialno-emocionalni razvoj udeležencev in kateri so ključni vidiki dela po mnenju 

mentorjev. Z uporabo orodij cirkuške umetnosti lahko otrokom omogočamo tudi nove socialne in čustvene 

svetove. Ne samo da razvijejo moč, koordinacijo in fizično zavest, pridobijo lahko tudi na samozavesti, saj imajo 

veliko priložnosti za kreativno izražanje znotraj skupine. 

 

 

Zaključna cirkuška predstava, program Ulični cirkus, 2019, foto: Ankica Radivojević.  

mailto:r.ankica@gmail.com
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Vpeljava cirkuških veščin v pouk športne vzgoje 

Jan Jereb, Gimnazija Poljane 
jan.bajs@gmail.com 

 

V magistrskem delu smo obravnavali cirkuške veščine in cirkuško pedagogiko. Opredelili smo ključne pojme, 

kjer smo se osredotočili predvsem na predstavitev cirkuških veščin in njihovih vplivov na posameznika, posebej 

na njegove gibalne sposobnosti. Predstavili smo že obstoječo veljavo cirkuške pedagogike v slovenskem 

šolskem prostoru in smiselnost vpeljave cirkuških veščin v pouk športne vzgoje. 

Ugotovili smo, da se temeljna izhodišča cirkuške pedagogike in športne vzgoje smiselno ujemajo in 

dopolnjujejo, vendar učitelji športne vzgoje med študijem na Fakulteti za šport ne pridobijo znanj za 

samostojno poučevanje cirkuških veščin, zato predpostavljamo, da jim primanjkuje znanj za njihovo kakovostno 

poučevanje. Namen naloge je predstaviti cirkuški veščini žongliranje z različnimi pripomočki in akrobatiko, pri 

kateri smo se osredotočili na gradnjo človeških piramid, ter postopke poučevanja za vsako posebej. Pri 

didaktični razčlenitvi smo upoštevali didaktično načelo postopnosti, v katerem si naloge sledijo od lažjih do 

težjih do želenega cilja. Dejavnosti z vsakim pripomočkom smo uvrstili v posamezna vzgojno-izobraževalna 

obdobja v osnovni šoli, ki so najprimernejša za poučevanje posamezne veščine. Naloge so opisane po naprej 

začrtani strukturi (namen, navodila za izvedbo in napotki za učitelja), kompleksnejše pa so tudi predstavljene s 

slikovnim gradivom. 

Predstavljene naloge so le osnova za poučevanje cirkuških veščin. Cirkuška pedagogika ni le gibalno učenje 

cirkuških veščin, temveč tudi učinkovita metoda uresničevanja socialno-pedagoških ciljev pouka. Na področju 

cirkuških veščin je še veliko prostora za kvantitativne raziskave vplivov posameznih veščin predvsem na gibalni 

razvoj posameznika, možnost vključitve cirkuških veščin v šolski prostor pa ni omejena le na pouk športne 

vzgoje. 

 

Žongliranje s tremi rutkami, Ljubljana, maj 2018, foto: osebni arhiv. 

 

Obrat ob sinhronem vrtenju poijev v bočni ravnini, Ljubljana, maj 2018, foto: osebni arhiv. 
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Čudaške pedagoginje 

Eva Zibler, Združenje Cirkokrog 
zibler.eva@gmail.com 

 

A: Učilca, jaz bi tudi bila učitlca.                                                                                                                                    

B: Zakaj pa? 

A: Da bi rekla tistim, ki nagajajo, naj grejo tja in naj bojo pridni. 

B: Pridni? Kaj pa pomeni bit pridna? 

A: (Tišina, vprašujoč pogled): Joj učilca, vi ste res čudni.  

 

Pričujoči prispevek govori o tem, kaj lahko čudnost ali nenavadnost cirkuških pedagoginj in pedagogov prinese 

in tudi odnese učnemu procesu. Sprašuje se na kakšen način ščepec čudaškosti pripomore k vzpostavitvi 

varnega prostora h kateremu stremimo in kaj oz. kako se znotraj njega učimo. 

Njegovo pisanje je spodbudilo multikulturno okolje na Osnovni šoli Livada, kjer zadnje 4 leta izvajamo 

kontinuirane delavnice z otroki starimi med 11 in 14 let.  
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Cirkuški nastop na OŠ Livada, 2016, foto: arhiv Cirkokroga.  
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Ulični cirkus: Pomen odprte strukture 

Kristina Debenjak, Združenje Cirkokrog 
kristina.debenjak@gmail.com 

 

Program Ulični cirkus obsega cirkuško pedagoško ulično delo v soseski v Novem Polju. Združenje Cirkokrog ga 

izvaja že tretje leto. Na odprtih delavnicah je osrednja vsebina in medij (medvrstniško) učenje cirkuških veščin, 

interaktivne skupinske igre in individualno spremljanje.  

Udeleženci sami izberejo, katero veščino bi radi vadili oziroma kateri skupini oz. osebi, ki že nekaj vadi, bi se 

radi pridružili. Glede na število, odzive otrok in druge dejavnike, so delavnice lahko usmerjene bolj individualno, 

lahko se oblikujejo manjše ali večje skupine, oziroma se ti načini dela dogajajo sočasno. Odprte delavnice 

potekajo v sklopih po več popoldnevov zapored. V enem dnevu je udeleženih od 30 do tudi 50 otrok. Ob koncu 

vsakega sklopa s skupino pripravimo cirkuško predstavo, s katero se udeleženci_ke predstavijo svoji skupnosti 

– družini, prijateljem, sosedom, itd. V predstavo je vključenih okoli 15 do 20 otrok.  

Pomemben vidik oblike dela na Uličnem cirkusu je odprta struktura. Odprte delavnice ali prosta vaja so 

struktura in metoda dela, ki jo v cirkuški pedagogiki velikokrat uporabljamo. To je struktura in metoda, ki 

velikokrat ni razumljena v storilnostnem šolskem sistemu, hieraričnem sistemu in družbi individualnizma ter 

napredka. Je način dela, ki ima svoja načela in znotraj katerega cirkuški pedagogi pridobivajo specifične veščine 

za delovanje v odprti strukturi. Preko usmerjenosti na proces so njeni produkti lahko za kanček bolj kvalitetni, 

nepredvidljivi in drugačni.  

Odprta struktura omogoča aktivacijo posameznikom in skupnosti, ki se v togih, zaprtih, usmerjenih strukturah 

ne znajdejo ali se jim upirajo. Soseska, kjer deluje Ulični cirkus je odličen primer tega. Z uličnim cirkusom se 

izkaže za skupnost, ki ima izredno moč samoorganizacije, pomoči in skrbi drug za drugega, ustvarjalnosti ter 

želje po izražanju.  

 

 

Ulični cirkus, Polje, 2019. Foto: Camilo Acosta Mendoza. 

mailto:kristina.debenjak@gmail.com
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Ulični cirkus, 2017. Foto: Arhiv Cirkokroga. 
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Cirkuške veščine v oddelku podaljšanega bivanja (OPB) 

Uroš Marolt, OŠ Danile Kumar 
maroltu@os-danilekumar.si 

 

V popoldanskem času za učence 1. razreda večkrat pripravim dejavnosti na temo cirkusa, s katerimi med 

drugim razvijamo koordinacijo, natančnost, vztrajnost, sodelovanje in veselje do preživljanja prostega časa na 

prostem. Na delavnici bomo preizkusili ravnotežne vaje z lesenimi palicami (balansiranje palic v parih ali 

skupinah) in pavjimi peresi ter nenavadne skoke ob kolebnici. Poudarek je na lažje dostopnih rekvizitih, 

dejavnosti pa so primerne tako za najmlajše kot tudi starejše učence osnovnih šol. 

 

 

Skupinska vaja s palicami, OPB OŠ Danile Kumar, 2020, foto: Uroš Marolt.  

 

Skupinska vaja s palicami, OPB OŠ Danile Kumar, 2020, foto: Uroš Marolt.  

mailto:maroltu@os-danilekumar.si
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Deljenje izkušenj in iger iz projekta Assistant Trainers Sharing 
Knowledge (ASK) 
 

Udeleženca modula na Poljskem in izvajalca delavnice: Zef Berišaj in Lejla Aksalić Vujanović, Cirkus Fuskabo. 

Udeleženca modula na Nizozemskem in izvajalca delavnice: Nastja Fekonja, Slovenski skavti in Markos Teklu, 

Cirkokrog. 

Koordinatorka projekta: Kristina Debenjak, Združenje Cirkokrog. 

Projekt ASK je osredotočen na cirkuške pomočnike_ce (assistant trainer) znotraj mladinskega cirkusa. 

Uveljavljena definicija cirkuškega asistenta še ne obstaja, povečini pa so to mladi s cirkuškim predznanjem, ki 

pomagajo cirkuškemu trenerju oziroma cirkuškemu pedagogu pri njegovem delu. Njegove naloge so zelo 

raznolike; lahko je vključen v dejavnosti kot so ogrevanje in igre ali pa pomoč posameznim udeležencem tekom 

ure.  

V našem prostoru in kontekstu "assistant trainer" povezujemo z vlogo prostovljcev_k, aktivacijo mladih z 

medvrstniškim učenjem in pomočjo, mladinskih delavcev v procesu učenja cirkuško pedagoške metode, 

različnih podpornih vlog pri izvajanju cirkuških delavnic, itd.  

Nekateri od sodelujočih partnerjev v projektu imajo že uveljavljen izobraževalni program za bodoče 

pomočnice_ke in ga znotraj projekta lahko delijo in nadgrajujejo medtem ko v večini držav takega programa še 

ni. Glavni cilj projekta je ustvarjanje učnega načrta za izobraževanje cirkuških pomočnikov_ic ter priprava 

učnega materiala in smernic za mladinske cirkuse, da bodo svoje cirkuške pomočnike_ce v tem procesu 

podpirale in usmerjale. 

Projekt ASK koordinira Finnish Youth Circus Association (FYCA). Partnerji: Estonian Contemporary Circus 

Development Centre, Fundacja Miasto Projekt (Poland), Vlaams centrum voor circuskunsten (Belgium), Ass. 

Giocolieri e Dintorni (Italy), Circomundo (Netherlands), FEECSE (Spain), FFEC (France), CircusWorks (United 

Kingdom), BAG-Zirkuspädagogik (Germany) in Cirkokrog (Slovenia). Projekt podpira program Erasmus+.  

 

Masterclass ASK, Tallin Estonija, 2019, foto: arhiv EYCO. 
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Masterclass ASK, Tallin Estonija, 2019, Foto: arhiv EYCO. 
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Cirkus in “Learner Centered Learning” pristop  
 

Udeleženec projekta in izvajalec delavnice: Tjaž Juvan, Združenje Cirkokrog 

Koordinatorka projekta: Kristina Debenjak, Združenje Cirkokrog 

 

Delavnica je povzetek mednarodne delovne skupine, ki se je v Gschwendu ukvarjala s prilagajanjem konceptov 

metode »learner centered learning« za cirkuško pedagogiko. »Learner centered learning« ali na učenca 

usmerjeni pristopi, so bolj kot metoda dela, zbrani pristopi in načela, ki se posebej osredotočajo na vlogo 

učitelja_ice, ravnovesje moči, namena same vsebine, odgovornosti do učenja in evalvacije/ocenjevanja.  

Pri cirkuški pedagogiki že velikokrat v svoje metode vpeljujemo pristope LCL, vprašanje pa je kako in koliko 

lahko še vedno prilagodimo proces učenja potrebam in željam tistih, ki se učijo. 

 

Projekt LCL koordinira BAG-Zirkuspädagogik (Germany). Partnerji: Estonian Contemporary Circus Development 

Centre, Fundacja Miasto Projekt (Poland), Vlaams centrum voor circuskunsten (Belgium), Ass. Giocolieri e 

Dintorni (Italy), Circomundo (Netherlands), FEECSE (Spain), FFEC (France), CircusWorks (United Kingdom), 

Finnish Youth Circus Association (FYCA) in Cirkokrog (Slovenia). Projekt podpira Erasmus+.  

 

 

Izmenjava Learner Centered Learning, Gschwend Nemčija, 2019, foto: arhiv EYCO. 
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Izmenjava Learner Centered Learning, Gschwend Nemčija, 2019, foto: arhiv EYCO. 
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Zbornik je bil objavljen v okviru 3. simpozija o cirkuški pedagogiki Cirkuška stičišča.  

 

 

 

 

Urednica: Kristina Debenjak 

Organizatorji simpozija: Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko – Cirkokrog in Oddelek za socialno 

pedagogiko, Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

Programski in organizacijski odbor simpozija: Liza Berden, Kristina Debenjak, Oton Korošec 

Za pomoč pri organizaciji se zahvaljujemo Enji Emeršič, Špeli Razpotnik in Mojci Sovdat. 

 

Avtorji_ice prispevkov: Ali Aljabi, Lejla Aksalić Vujanović, Liza Berden, Zef Berišaj, Kristina Debenjak, Enja 

Emeršič, Nastja Fekonja, Jan Jereb, Tjaž Juvan, Oton Korošec, Uroš Marolt, Eva Mulej, Andrej Pivk, Ankica 

Radivojević, Eva Š. Maurer, Mojca Sovdat, Markos Teklu, Eva Zibler  

Oblikovanje: Kristina Debenjak 

Fotografije: Osebni arhivi avtorjev in društev 

Risba in fotografija na naslovnici: Oton Korošec 

Leto izida: 2020 
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