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POVZETEK 

V specialističnem delu raziskujem učinke metod skupinske integrativne gibalno-plesne in 

glasbene terapije na krepitev duševnega zdravja otrok s posebnimi potrebami v povojnem 

okolju. Raziskava je potekala v okviru mednarodnega humanitarnega prostovoljnega 

projekta umetnostnih terapij v Sarajevu. Osrednji namen raziskave je ugotoviti, kako lahko 

s povezovanjem metod gibalno-plesne in glasbene terapije spodbujam besedno in 

nebesedno komunikacijo, ustvarjalnost in svobodno izražanje ter spodbujam večjo 

socialno interakcijo. Cilj specialističnega dela je zmanjševanje posledic vojnih travm in 

dvig kakovosti bivanja otrok s posebnimi potrebami na povojnem območju s pomočjo 

umetnosti, kar pomeni vzpostavitev varnega in zaupljivega odnosa, umirjanje in doseganje 

sproščenosti, izboljšanje pozornosti in koncentracije; razvijanje pozitivne samopodobe; 

vzpostavljanje boljšega psihofizičnega počutja.  

Teoretični del specialističnega dela začenjam s predstavitvijo umetnostne terapije in njenih 

značilnosti. V nadaljevanju natančneje opredelim ustvarjalnost, inteligentnost in 

komunikacijo ter opišem gibanje in ples. Podrobneje predstavim značilnosti in cilje 

gibalno-plesne terapije in glasbene terapije. Njune možnosti pomoči opredelim v 

nadaljevanju pri opisu oseb s posebnimi potrebami. Natančneje opredelim otroke s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroke z govorno jezikovnimi motnjami in 

otroke z motnjami v duševnem razvoju. Teoretični del zaključim z opisom mednarodnega 

humanitarnega projekta umetnostnih terapij „Sarajevo 2008“, kjer v zaključku opredelim 

travmatično izkušnjo in potravmatski stresni sindrom.  

Izbrana metoda kvalitativnega raziskovalnega dela je skupinska študija primera, kjer 

proučujem osem otrok v starosti od 4,5 let do 9,5 let, ki so vključeni v program dnevnega 

družinskega centra za otroke s posebnimi potrebami v Sarajevu. Terapevtska srečanja sva 

v omenjenem družinskem centru izvajali s študentko glasbene terapije z Danske. 

Načrtovani terapevtski program obsega izvajanje različnih gibalno-plesnih in glasbenih 

terapevtskih metod in tehnik dela v skupini; je v naprej pripravljen, vendar dopušča 

določeno mero spontanosti in prilagajanja na potrebe otrok.  

Kvalitativna skupinska študija primera na povojnem območju Sarajeva je želela izboljšati 

psihofizično zdravje otrok s posebnimi potrebami, ki imajo primanjkljaje v telesnem in 

duševnem razvoju. Njeni rezultati so pokazali, da metode gibalno-plesne terapije v 

povezavi z metodami glasbene terapije prispevajo k izboljšanju besedne in nebesedne 

komunikacije, povečujejo ustvarjalnost in svobodno izražanje ter vplivajo na večjo 

socialno interakcijo.  

KLJUČNE BESEDE: Pomoč z umetnostjo, gibalno-plesna terapija, glasbena terapija, 

osebe s posebnimi potrebami, potravmatski stresni sindrom. 
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INTEGRATION OF DANCE-MOVEMENT THERAPY AND MUSIC THERAPY 

METHODS FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS  

IN THE POST-WAR AREA. 

 

ABSTRACT: 

In this specialist work I explored the effects of integrative group dance-movement and 

music therapy methods on improvement of mental health of children with special needs in 

post war environment. The research was accomplished along with the international 

volunteer humanitarian project of Arts Therapies in Sarajevo. The main goal of research 

was to establish how dance-movement and music therapy methods can stimulate verbal 

and non-verbal communication, creativity, self-expression and increase of social 

interaction. One of objectives was also to reduce consequences of traumatic experiences 

from war and to raise quality of life of children with mental disorders in post-war 

environment. For this purpose I used Arts which was always used for establishment of safe 

and trusting relation. Arts was also used for soothing, relaxation, improvement of 

concentration, development of higher self esteem and establishment of better physical and 

psychical health.  

Theoretical part starts with introduction of Arts Therapies and its characteristics. 

Creativity, intelligence and communication are described in more details along with dance 

and movement. Goals of dance-movement and music therapy are presented and possible 

use is discussed at description of people with special needs. Theoretical part ends with 

description of Humanitarian project „Sarajevo 2008“ with definition of traumatic 

experience and post-traumatic stress syndrome.  

For research work I have selected the method of group case study. I studied eight children 

aged 4,5 to 9,5 years who were included in the program of daily center for children with 

special needs in Sarajevo. Therapeutic sessions were conducted in the daily center together 

with assistance of student of music therapy program from Denmark. The action plan 

included dance-movement and music therapeutic methods and techniques of group work. 

Although the program was prepared in advance it enabled flexibility, spontaneousness and 

adaptation to the needs of children.  

Method of group case study on post war Sarajevo area was designed and implied with the 

purpose of improving psychophysical health of children with special needs. The results of 

the study showed that methods of dance-movement therapy in connection with methods of 

arts therapy contribute to better verbal and body communication. During the group study 

all used methods of Arts therapies proved to improve verbal and non-verbal 

communication and also improve creativity and ability of expression as well as 

improvement of social interactions. 

KEYWORDS: Arts therapies, dance-movement therapy, music therapy, people with 

special needs, post-traumatic stress syndrome. 
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I. UVOD 

Naše vsakdanje življenje je prežeto z gibanjem. Pri vsaki stvari, ki jo naredimo, so navzoči 

različni telesni gibi. Laban (v Bartenieff, Lewis, 1980) je mnenja, da bi morali biti 

sposobni izvesti vse možne oblike gibanja in nato med njimi izbrati, katera nam najbolj 

ustreza in se najbolje sklada z našimi osebnostnimi lastnostmi. Pomembno je, da smo 

vedno odprti za nove oblike gibanja, saj s tem krepimo svojo dušo in telo. Spodbujanje 

gibanja je še posebej pomembno pri tistih, ki jim je bilo le-to onemogočeno zaradi 

različnih okoliščin. Z gibanjem jim odpiramo nove možnosti zaznavanja sveta in sebe ter 

jim tako izboljšamo splošno psihofizično počutje.  

V našem vsakdanjiku se venomer pojavljajo najrazličnejši zvoki in šumi različnih jakosti 

in intenzitete. Že v maternici smo zaznavali pridušene glasove zunanjega sveta in 

razločevali med njimi. Vsak izmed nas različno doživlja zvoke – prijetne in tudi tiste, ki 

mu povzročajo neugodje. Campbell (2000) poudarja, da ima glasba čudovito sposobnost, 

da z ritmom, glasom in melodijo poveže srca ljudi. Tudi tam, kjer ljudje ne poznajo jezika 

drug drugega, se lahko uglasijo preko glasbe, začutijo drug drugega in se odprejo svetu.  

Ob rojstvu se občutljiva otrokova ušesa soočajo s strah zbujajočo množico čutnih 

dražljajev, zato začne hitro iskati znane vzorce zvokov in gibov, ki bi ga pomirili. 

Vsakemu izmed nas so blizu različna gibanja in zvoki, ki pomirjajo in sproščajo. 

Največkrat so povezani s časom pred rojstvom in s časom v prvih letih življenja. V vojnem 

in povojnem območju so ti zvoki in gibanja veliko manj sproščeni in pomirjujoči. Občutja 

mater in okolice se prenesejo na otroke, ki le nemo opazujejo okoliščine in srkajo vase 

dogodke sveta. Premalo spodbud, pogovora in nasmehov lahko povzroči zaostajanje 

razvoja in ustvarjalnosti, oslabi komunikacijo in socialne stike. To je še toliko bolj opazno 

pri otrocih s posebnimi potrebami, katerim bi bilo v prvih letih življenja treba nameniti še 

več pozornosti.  

Namen mednarodnega humanitarnega projekta umetnostnih terapij "Sarajevo 2008" je bil 

pomagati različnim skupinam posameznikov v povojnem območju z različnimi smermi 

umetnostne terapije. Kljub kratkoročnemu izvajanju terapij je posameznikom omogočil, da 

so začutili sebe in spoznali svoje dobre plati, se sprostili, svobodno izražali svojo 

ustvarjalnost ter začeti bolje komunicirati s seboj in svetom.  

V specialističnem delu proučujemo, kako lahko z gibanjem in glasbo vplivamo na počutje 

otrok s posebnimi potrebami v povojnem okolju. Glavni namen specialističnega dela je 

ovrednotiti vpliv metod gibalno-plesne in glasbene terapije pri otrocih s posebnimi 

potrebami na področju ustvarjalnosti, komunikacije in socialnih interakcij. Obenem želimo 

razširiti poznavanje gibalno-plesne in glasbene terapije ter širšo javnost seznaniti o njunih 

pozitivnih učinkih v različnih okoljih in pri delu z različnimi skupinami posameznikov. 
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II. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2. POMOČ Z UMETNOSTJO − UMETNOSTNA TERAPIJA  

Umetnostna terapija – pomoč z umetnostjo spada v skupino psihoterapevtskih metod in se 

v svetu uveljavlja pod različnimi imeni: umetnostna terapija, kreativna terapija, 

umetnostnoekspresivna terapija idr. V slovenskem prostoru se največkrat uporablja izraz 

pomoč z umetnostjo namesto umetnostna terapija. V nadaljevanju bomo povzemali 

besedila slovenskih in tujih virov, zato se bodo ti izrazi izmenjavali, gre pa za isto 

področje dela.  

Pomoč z umetnostjo ali umetnostna terapija je mlada, hitro razvijajoča se disciplina, ki v 

sodobni "terapevtokratski" družbi zbuja hkrati upanje in dvom (Warren, 1993). Nekateri 

menijo, da je umetnost zaradi visoko čustvenega pristopa zelo primerna za instrospekcijo, 

notranjo rast in razvoj (Tancig, Vogelnik, Kroflič, 1998).  

 

2.1  Uvod v umetnostno terapijo 

Umetnostna terapija je novejša oblika terapije, zato se njena teorija šele razvija, znanstveni 

izsledki pa so še razmeroma redki. Raziskovanja umetnostne terapije se na eni strani 

povezujejo s filozofskim pojmovanjem pomena umetnosti v človekovem razvoju in 

življenju ter v življenju družbe, na drugi strani pa se z novejšimi raziskovanji kažejo učinki 

slikanja, gibanja, glasbenega in dramskega ustvarjanja, psihofizičnega sproščanja in 

strukturiranega domišljijskega izražanja na človekovo dejavnost in počutje. Oboje 

utemeljuje učinke umetnostne terapije v spremenjenem počutju in obnašanju ljudi (Tancig, 

Vogelnik, Kroflič, 1998).  

Pečjak (1987) omenja Freuda, kateremu so pacienti včasih risali svoje sanje. Likovni 

izdelki so mu bili samo dodatni vir informacij o pacientu in jih ni uporabljal kot 

terapevtsko sredstvo za odpravljanje vedenjskih in duševnih motenj. Avtor nadalje navaja, 

da je umetnost kot terapija stara kakih 60 let, nanjo sta vplivali predvsem psihoanaliza in 

humanistična psihologija, delno pa tudi druge psihološke smeri, npr. Gestalt terapija in 

vedenjska terapija. Zato se smeri umetnostne terapije med seboj razlikujejo in potekajo v 

individualnem stiku s terapevtom ali v skupinah.  

Umetnostni terapevt Warren (1993) razlaga, da se je interes za umetnostno terapijo razvil 

kot posledica doseženih uspehov umetnostnih strokovnjakov na področju zdravstvenega 

varstva, rehabilitacije in posebnih izobraževanj. Poudarja, da je koncept umetnostne 

terapije relativno nov, njegove korenine pa je mogoče najti v stalnih, vendar vedno 

spreminjajočih se razmerjih med kulturo, umetniško dejavnostjo in družbenim razvojem. 

Današnja tehnološko napredna industrijska družba je umetnost jasno ločila od življenja.  
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Warren (1993) poudarja, da umetnost ne sme biti odmaknjena od resničnosti, saj vključitev 

umetniškega procesa v družbeni kontekst pomaga k rasti zdrave družbe. Umetnost in 

družba sta neločljivo povezani, zdravje družbe se odraža v umetniškem delovanju in zdravi 

posamezniki so tisti, ki umetniško ustvarjajo. Govori o premiku od umetnostne terapije k 

"umetnosti za zdravje".  

2.1.1 Folklora in ritual umetnostne terapije 

Folklora in ritual sta po Warrenu (1993) podlaga za umetnostno terapijo. Folkloro opiše 

kot tisti del vsake kulture, ki se prenaša od ust do ust ali preko običajev in prakse, 

vključuje pa ljudsko literaturo, govorico, običaje, prepričanja, glasbo, ples in etnografijo. 

Poudarja, da folklora ni, "kar so počeli naši stari starši", ampak je bistveni del vseh družb 

na zemlji. V tradiciji je odkril pomembnost znanja o folklori za sebe in za terapije s 

posamezniki, kar mu je služilo kot vir materiala in teoretičnega modela na ustvarjalnih 

terapevtskih srečanjih. Folklora daje ogromno možnosti funkcioniranja. Preproste pravljice 

se v določenih okoliščinah dotikajo zgodovine in znanja družbe, krepijo običaje in tabuje, 

učijo spretnosti na primerih, zabavajo, ponujajo rešitve osebnih in praktičnih problemov ... 

Če želimo uporabiti tradicionalni material za ustvarjalno terapijo, moramo preučiti 

folkloro glede na njen kontekst in funkcijo. Če sedimo v krogu in pojemo vojne pesmi ali 

plešemo ljudski ples, moramo kot voditelji razumeti, kaj, s kom in zakaj to delamo. 

Poznati moramo pojem konteksta in delovanja svojega materiala in način povezanosti med 

posameznimi elementi. Shematski prikaz razmerja med kontekstom, delovanjem (nalogo) 

in tradicionalnim materialom prikazuje spodnja slika (Warren, 1993, str. 27).  

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Shematski prikaz razmerja med kontekstom, delovanjem in tradicionalnim 

materialom. 

Warren (prav tam) zaključuje z mislijo, da je folklora močen, dostopen in prilagodljiv vir 

podatkov, ki nam ponuja vpogled v način delovanja ljudi, njihovih interakcij z drugimi in z 

okoljem. Ko razumemo nekaj osnovnih načinov njenega delovanja, smo sposobni 

uporabiti nekaj tega materiala v terapevtske namene.  

Rituali so bili vedno pomemben del kolektivnih ali individualnih dejanj ljudi po svetu. So 

sidra gotovosti v negotovem področju, saj v trenutku rituala natančno vemo, kje se 

nahajamo (Warren, 1993).  

material kontekst 

 

delovanje 
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V terapiji se velikokrat zgodi, da mora posameznik ali skupina na popolnoma enak način 

vedeti, kje se v danem trenutku nahaja: na začetku srečanja; ko se novi član pridruži 

skupini; ko se član skupine sooča s krizo ali deli gibalne izkušnje; ob zaključku srečanja. 

Člani skupine se počutijo v skupini udobno ne samo zaradi uporabe preprostih ritualov, 

temveč tudi zaradi predvidljive, skoraj obredne uporabe tradicionalnih iger kot temelja 

njihovega skupnega dela. Vedo, kaj pričakovati od srečanja, in se lahko naučijo razumeti 

svojo vlogo. Kakršen koli koristen ritualni izraz mora imeti korenine v naravi terapevtskih 

izkušenj. Biti mora primeren za okoliščine srečanja in primeren za predvideno funkcijo 

(Warren, 1993).  

 

2.2 Štiri osnovna področja 

Umetnostna terapija deluje v okviru posameznih umetnostnih sredstev in obsega dramsko, 

glasbeno, likovno in plesno terapijo. Te razmeroma nove terapevtske dejavnosti so se 

postopno razvile iz občasne uporabe umetnosti v psihoterapiji. Najdaljšo tradicijo ima 

likovna, najkrajšo pa plesna terapija – k temu Pečjak (1987) dodaja, da so ples uporabljali 

kot terapevtsko sredstvo že v plemenskih skupnostih. Dramska terapija se je ločila od 

psihodrame, glasbena terapija pa je od poslušanja prešla v aktivno glasbeno ustvarjanje. 

Glasbo so že od nekdaj uporabljali za doseganje ekstaze in drugih čustev ter celo za 

zdravljenje, saj pri poslušalcih zlahka vzbuja različne občutke in čustva – med 

poslušanjem, igranjem na glasbila ali kombiniranjem s plesom (prav tam). 

Glede na potrebe in motnje posameznika, ki se skozi čas spreminjajo, terapija poteka v 

individualni ali/in skupinski obliki. Medtem ko je lahko enkrat za nekoga likovni medij 

najprimernejši način za izražanje samega sebe, bo to morda drugič nastopanje na odru, 

tretjič igranje na glasbila itd. Nekoga lahko neznani medij privlači, drugega pa ovira in 

zadržuje. Dlje ko nekaj počnemo, lažje se v tistem sredstvu izražamo (Tancig, Vogelnik, 

Kroflič, 1998). 

Warren (1993) poudarja, da ima vsako področje umetnostne terapije svojo strukturo, 

pravila in oblike izražanja, ki jih moramo dobro poznati in razumeti, da lahko sproščeno 

izražamo notranja občutja in misli. Nadaljuje z mislijo, da je pomembno, da si terapevt 

vzame čas, da dobro pozna svoje področje dela in ustvari okolje, kjer se posamezniki lahko 

sproščeno izražajo.  

2.2.1 Podobnosti in razlike med umetnostnimi terapijami 

Pojavlja se vprašanje, ali različne oblike umetnosti v umetnostni terapiji povzročijo kakšne 

razlike pri klientu, ki je v terapevtskem procesu. Jones (Scoble, 2006) navaja tri odgovore 

umetnostnih terapevtov, ki so jih podali po tem, ko so sodelovali pri drugih umetnostnih 

delavnicah. Prva skupina izraža sum, da so druge umetnosti anksiozno izzivalne in da to ni 

njihov jezik izražanja. Čutijo se nesposobni, ne morejo se izraziti tako, kakor bi se lahko v 

"svoji" obliki umetnosti, in so nenaklonjeni izvajanju drugih oblik umetnostne terapije. 
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Druga je odziv na morebitne razlike, kjer pravijo, da sami tudi delajo tako in da ni razlike 

med tem, kar oni počnejo v svojih terapijah. Tretja skupina kaže zanimanje za druge oblike 

umetnosti in praktičnih izkušenj kot pot naprej za odkrivanje umetnosti in možnosti 

sprememb terapije (Scoble, 2006).  

Različne oblike umetnosti imajo veliko skupnih pa tudi različnih stvari. Jones (prav tam) 

ugotavlja, da celo v knjigah, ki vključujejo poglavja različnih umetnostnih zvrsti, skoraj 

nikoli ali redkokdaj vključujejo sklicevanja na druge umetnostne terapije v posameznih 

poglavjih. Nekateri izmed razlogov za pomanjkanje interdisciplinarnosti
1
 so naslednji:  

 strah pred nevarnostjo homogenosti, 

 če koncepti in načini dela postajajo skupni, pride do pomanjkanja natančnosti, 

 specializiranost in razlike so pomembne za klientov napredek, 

 splošen pregled umetnostnih terapij je manj zmožen upoštevati, analizirati, 

spremeniti kakor poseben koncept in jezik posamezne umetnostne zvrsti, 

 pomanjkanje znanja in/ali radovednosti za nadaljnje izobraževanje. 

Koristi pri razvoju večjega občutka interdisciplinarnosti, boljšega poznavanja drugih teorij 

in praks umetnostnih terapij klientu omogoča boljše odločanje o njegovih potrebah, 

pridobivanje boljšega razumevanja, kaj je skupnega umetnostnim terapijam, in učenje drug 

od drugega. Učinkovita izmenjava informacij različnih umetnostnih zvrsti in dobra 

komunikacija bi omogočala boljši vpogled v to, kaj umetnostna terapija lahko ponudi. 

 

2.3 Temeljne sestavine terapevtskega procesa 

2.3.1 Umetnostni terapevt 

Pri uporabi umetnostne terapije v različne namene in z različno populacijo Warren (1993) 

poudarja, da morajo terapevti poznati in razumeti tri osnovne dejavnike. Najprej morajo 

dobro poznati sebe ter se zavedati svojih prednosti in slabosti, lastne ranljivosti, "tabu" 

področij in skupin ljudi, s katerimi težko delajo. Nadalje morajo dobro poznati ustvarjalni 

medij, ustvariti pozitivno in varno okolje, v katerem se posamezniki počutijo dovolj varne, 

da se lahko izrazijo. Nazadnje morajo dobro poznati skupino ali posameznike, s katerimi 

izvajajo terapijo. S poznavanjem različnih tehnik lahko izberejo primerno aktivnost glede 

na zmožnosti in posebne potrebe posamezne skupine. Nihče ne more postati popoln, lahko 

pa ozavesti plasti svojega značaja in izboljša kakovost svojih pozitivnih značilnosti.  

Sherborne (1990) opisuje bistvene kvalitete umetnostnih terapevtov. Poudarja čustveno 

stabilnost, ki se gradi v dobi otroštva in je včasih rezultat življenjskih izkustev. Čustveno 

stabilna oseba ve, kakšno vedenje je zmožna sprejeti od drugih in kako se soočiti z 

nesprejemljivim vedenjem. Terapevt mora biti sposoben poiskati močne točke klienta, 

znati mora opazovati in biti mora sposoben intuitivnega odločanja.  

                                                 
1 Interdisciplinarnost je tip akademskega sodelovanja, pri katerem specialisti iz različnih akademskih 

disciplin stremijo k skupnim ciljem. http://sl.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinarnost  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinarnost
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Imeti mora smisel za humor in dar za igranje; dejavnosti morajo biti prijetne, zanimive in 

morajo povzročati ugodje. Terapevt mora biti pošten, saj klienti intuitivno zaznavajo 

njegovo poštenost. Biti mora prožen in vzdržljiv, saj delo s klienti z različnimi težavami 

zahteva veliko psihične in fizične moči. Za terapevta je zato nujno, da najde način 

ponovnega "polnjenja" baterij (Sherborne, 1990).  

Od osebnih lastnosti terapevta, njegove bližine in kvalitete navzočnosti v terapevtskem 

odnosu je v veliki meri odvisna uspešnost terapije. Hesserjeva (2003) poudarja 

najpomembnejše kvalitete, ki jih mora terapevtova navzočnost zagotoviti: toplina, 

odkritost in empatija. Preko topline in prijaznosti se vzpostavlja varno delovno okolje, v 

katerem se klient lahko izraža in sprejema samega sebe. Terapevt brezpogojno spoštuje in 

sprejema klienta, ga ne ocenjuje ali obsoja. Ni posesiven in ne posega v klientov osebni 

prostor s subjektivnimi odločitvami, kaj je boljše zanj. Z iskrenostjo in pristnostjo terapevt 

izraža samo to, kar resnično misli, in dela le to, kar je zanj naravno in zadostno. Na ta 

način se klient počuti varno. Vsak nasmeh ali fizični stik, ki ni naraven ali prijeten, lahko v 

klientu povzroči nezaupanje ali nelagodje. Več kot je empatije, večja je verjetnost, da se 

bo klient učil in spremenil. Rogers (1995) navaja, da empatija zahteva naravnanost 

terapevta, ki ne presoja drugega, in ga brez obsodb sprejema preko aktivnega poslušanja. 

Terapevt poskuša sprejeti klientove misli in občutke ter prepoznati pomen in vrednost, ki 

ga imajo v klientovem življenju. Z nakazovanjem možnih in alternativnih pomenov, ki jih 

sliši in vidi, pomaga klientu k širjenju svojega zavedanja in razumevanja samega sebe.  

Payne (1992) je mnenja, da je za dobrega umetnostnega terapevta pomembno, da sodeluje 

v rednih supervizijskih srečanjih z izkušenim zunanjim supervizorjem.  

2.3.2 Klient 

Klient je oseba, ki potrebuje pomoč. Terapijo največkrat potrebuje oseba, ki je zbolela, se 

je poškodovala ali ima različne psihosocialne probleme, ki jih želi rešiti. Kadar ima človek 

psihosocialne probleme ali neko hujšo bolezen, je hitro stigmatiziran. Stroka je zato že 

večkrat spreminjala izraze poimenovanja oseb, ki potrebujejo pomoč. V medicinski stroki 

se uporablja izraz "bolnik" ali "pacient", pri psihosocialni obravnavi pa se bolj uporablja 

izraz "klient" ali "uporabnik". V tej nalogi bomo uporabljali izraz klient, saj takšno 

poimenovanje najdemo v večini umetnostnoterapevtskih knjig.  

Kadar terapevt ustvari pozitivno in samozavestno vzdušje v prostoru, se klienti v skupini 

počutijo dovolj varne, da se lahko izražajo. Klient mora najprej zaupati terapevtu, nato 

zaupa samemu sebi. Ko čuti zaupanje, da terapevt ne bo negativno sodil ustvarjalnega dela 

in da bo njegovo delo obravnaval zaupno, se počuti popolnoma varnega v ustvarjalnem 

procesu. Klienti imajo različne potrebe, ki se med terapevtskim procesom tudi spreminjajo. 

Večkrat je potreben počasen in potrpežljiv pristop terapevta. Klienti se velikokrat želijo 

izraziti v prav določenem umetnostnem mediju. Čeprav te potrebe morda ne izrazijo z 

besedami, mora biti terapevt senzibilen, pozoren in usposobljen, da jim omogoči 

ustvarjalno izražanje v drugem umetniškem mediju (Warren, 1993).  



Jarc, K. (2012). Združevanje metod gibalno-plesne in glasbene terapije pri otrocih s posebnimi potrebami 

v povojnem okolju. Specialistično delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

18 

 

2.3.3 Umetnostne dejavnosti 

Gre za vse umetnostne dejavnosti, ki jih umetnostni terapevt izvaja skupaj s klientom. 

Katere terapevtske oblike, metode in tehnike bo umetnostni terapevt uporabil, je odvisno 

od njegove teoretične usmeritve in od posameznih značilnosti klienta (spol, starost, 

bolezen, osebna zgodovina klienta, kulturno in versko ozadje klienta, vrsta glasbe, ki jo 

posluša ali na katero rad pleše, vrsta materiala, s katerim rad dela …). Te podatke lahko 

umetnostni terapevt pridobi verbalno ali z vprašalnikom. Umetnostni terapevt zastavi načrt 

dela, ki vsebuje terapevtske cilje, metode, tehnike dela in evalvacijo. Umetnostne 

dejavnosti klientu predstavljajo izkušnjo, ki zajame vse vidike človekovega delovanja in 

zaznavanja. Umetnostne dejavnosti so izraz spontanega dogajanja v terapevtskem procesu. 

Pozornost umetnostnega terapevta ni usmerjena na končni produkt, temveč na proces 

umetnostne terapije.  

2.3.4 Umetnostnoterapevtsko srečanje  

Je ustvarjalno delovno okolje in obenem varen prostor, v katerem se klienti lahko izražajo 

in raziskujejo različne vidike svoje osebnosti. Je okolje, ki omogoča človeku celostno – 

mentalno, telesno in duhovno izražanje. Vsako srečanje se po navadi začne z uvodnim 

ogrevanjem, ki ga vodi terapevt. Temu sledi aktivnost z uporabo različnih elementov 

umetnostnih terapij, kateremu sledita refleksija in zaključek. Temo lahko izbere klient v 

sodelovanju s terapevtom ali pa se uporabi gradivo prejšnjih srečanj. Srečanje je lahko 

vodeno preko terapevta ali prosto, kjer se klient sam odloča. Med srečanjem je omogočena 

komunikacija med klientom in terapevtom (Jones, 2005).  

Začetno srečanje je namenjeno spoznavanju med terapevtom in klientom, osnovnim 

informacijam o terapevtskem procesu ter pogovoru o potrebah, željah, pričakovanjih in 

oblikovanju ciljev, ki so pomembni za klienta. Na nadaljnjih srečanjih terapevtskega 

procesa klienti sami aktivno soustvarjajo potek terapije. Terapevti zagotavljajo strokovno 

pomoč v procesu s podporo, čustveno uglašenostjo, vrednotenjem življenjskih izkušenj in 

telesnih doživljanj, zaznavanjem in izražanjem čustvenih stanj, učenjem sprejemanja 

odgovornosti zase in povezovanjem izkušenj iz preteklosti z delovanjem v sedanjosti.  

2.3.5 Umetnostnoterapevtski trikotnik 

Služi za razumevanje in razvijanje terapevtskega odnosa ter je temeljno izhodišče pri vseh 

vrstah umetnostne terapije.  
  UMETNIŠKO SREDSTVO  

  (glasba, gib − ples, (umetniško) likovno delo, drama) 

 

 

                                                  KLIENT                                           UMETNOSTNI TERAPEVT 
Slika 2: Umetnostnoterapevtski trikotnik

2
.  

                                                 
2  http://www.atiss.co.uk/wiat.htm 
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Trikotnik ponazarja dinamične odnose med klientom in terapevtom znotraj umetnostne 

dejavnosti. Umetnostna terapija uporablja umetniško sredstvo za pomoč pri besedni in 

nebesedni komunikaciji med terapevtom in klientom. Na podlagi komunikacije teh treh 

elementov se delajo analize, evalvacije, cilji in načrtovanje naslednjih terapij. Vsi trije 

elementi vzajemno vplivajo drug na drugega in medsebojno prenašajo določene impulze, 

sporočila, transfere (Wigram, Pederson, Bonde, 2001). Razlika med umetnostno in 

drugimi terapijami je v tem, da večina psihoterapij temelji na besednem vidiku, 

umetnostna terapija pa ponuja alternativo − nebesedno komunikacijo preko umetnostnega 

medija, pri čemer združuje oba vidika − besednega in nebesednega. Umetnostna terapija 

ponuja posamezniku nekakšen nov besednjak (Hesser, 2003).  

2.3.6 Umetnostnoterapevtski odnos  

Vzpostavi se med klientom in terapevtom in je edinstven. Združuje to, kar je najboljšega in 

najbolj predanega v umetnostnem terapevtu, s tem, kar je najbolj zdravega, pristnega in 

pogumnega v klientu, ki išče pomoč. Zato tako klient kot terapevt v terapevtskem odnosu 

pridobivata (Jones, 2005).  

Učinek umetniškega sredstva v veliki meri pogojuje kakovost odnosa, ki ga med seboj 

vzpostavita klient in terapevt. Terapevtski odnos je od samega začetka postavljen v svet 

umetniškega sredstva (glasbe, plesa, umetniškega dela, drame), preko katerega se klient in 

terapevt spoznavata. Klient se mora v terapevtskem odnosu počutiti dovolj varnega, da 

lahko govori o svojih problemih in raziskuje njihove vzroke. Klient izraža boleče občutke, 

ki jih prej ni prepoznal, in celo izraža svoje občutke na nov način.
3
  

2.4 Uporaba in učinki umetnostne terapije 

Pečjak (1987) uporabo umetnostne terapije omenja v kliničnih ustanovah, svetovalnicah in 

vzgojnih ustanovah za zmanjševanje in odpravljanje različnih motenj. V skupinskih 

srečanjih je njena uporaba namenjena tudi duševno zdravim ljudem za odpravljanje 

občasnih težav, čustvenih zavor in dviganje duševnega zdravja. Po mnenju avtorja številni 

klienti v razgovoru težko opisujejo svoje težave. Bolj pripravljeni so sodelovati v 

umetniški dejavnosti, kjer so spontani in se lahko izražajo na posreden in simbolen način.  

Umetnostna terapija je namenjena posameznikom z najrazličnejšimi problemi oz. 

motnjami, kakršne so telesne bolezni, poškodbe, travme, senzomotorične prizadetosti in 

težave, čustvene in vedenjske motnje, zasvojenosti, motnje v odnosih, zlorabe, 

komunikacijske težave, težave pri učenju, starostne težave, duševna nerazvitost, motnje, ki 

jih obravnava psihiatrija, itd. Uporabljajo jo tudi kot pomoč pri samoaktualizaciji, 

spodbujanju izražanja in razvojne rasti, lajšanju komunikacije, izboljševanju učenja, 

hitrejšemu okrevanju po operacijah, obvladovanju bolečin, pomoči pri porodu itd. (Tancig, 

Vogelnik, Kroflič, 1998).  

                                                 

3   http://www.atiss.co.uk/wiat.htm 

http://www.atiss.co.uk/wiat.htm


Jarc, K. (2012). Združevanje metod gibalno-plesne in glasbene terapije pri otrocih s posebnimi potrebami 

v povojnem okolju. Specialistično delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

20 

 

Umetnostni terapevti delujejo povsod tam, kjer je potrebno zdravljenje, opisujeta Chaiklin 

in Wengrower (2009). To vključuje delo na različnih področjih: od psihiatričnih bolnišnic, 

izobraževalnih ustanov (za avtizem, posebne potrebe, zapozneli razvoj), zaporov, 

izvenbolnišnične oskrbe do zasebnih praks in dela s starejšimi (Alzheimerjeva bolezen). 

Terapevti delajo z ljudmi z motnjami v telesnem razvoju (slepota, gluhota, kronične 

bolezni, anoreksija, zaprte poškodbe glave), z ljudmi s Parkinsonovo boleznijo in akutnimi 

boleznimi, z odvisniki od alkohola in drog, v primeru nasilja v družini ter s tistimi, ki so 

preživeli travme in zlorabe v različnih okoliščinah. Tudi Payne (2006) je mnenja, da lahko 

umetnostno terapijo uporabimo v skupinah ali individualno v izobraževanju, zdravstvu in 

socialnem varstvu pa tudi v privatni praksi. 

Umetnostna terapija nima za cilj umetniškega izpopolnjevanja, umetniške vzgoje ali 

dviganja kakovosti ustvarjanja, temveč terapevtski učinek na osebnost, pravi Pečjak 

(1987). Poudarek daje bolj na terapijo kakor na umetnost in bolj na proces ustvarjanja 

kakor na produkte. Kritika produktov bi zavrla ustvarjalni proces in terapevtski učinek. 

Klient mora prostovoljno sodelovati, saj pritisk in siljenje povzročata negativni učinek, 

produkti pa posledično nimajo niti terapevtske niti umetniške vrednosti. Po njegovem 

mnenju umetnostna terapija temelji na treh učinkih. Najbolj poznan je učinek katarze. 

Klient v umetniškem delu ponovno doživlja svoje tegobe, neprijetne izkušnje in bolečine, 

kar povzroči sprostitev, popuščanje napetosti in obnovo duševnega zdravja. Umetniško 

izražanje mu omogoča bolje spoznati svoje probleme in jih rešiti na ustvarjalnejši način. 

Ustvarjalna dejavnost izboljša njegov odnos s terapevtom, pripomore k prijetni klimi in 

terapevtu nudi informacije za bolj učinkovito uporabo klasičnih terapevtskih metod.  

V nadaljevanju po Tancig, Vogelnik in Kroflič (1998) povzemamo razloge za zdravilno 

učinkovanje ustvarjalne umetnostne dejavnosti v okviru pomoči z umetnostjo. Umetnostno 

izražanje človeku pomaga do osebne integracije in olajša nebesedno izražanje. Umetnostna 

dejavnost spodbuja in vsebuje sprostitev, igro in veselje. Umetnost lajša delo z domišljijo 

in podzavestjo, lajša dojemanje, razumevanje in sprejemanje težko razumljivih in 

zapletenih snovi, povečuje osebno kompetentnost in samopotrjevanje posameznika preko 

izdelanih izdelkov. Umetniške stvaritve so obstojne in jih lahko raziskujemo tudi pozneje. 

Pri tem se sproža besedna komunikacija, potrjevanje samega sebe, razumevanje in 

sprejemanje drugih. Skupna dejavnost sprošča delovno energijo, spodbuja komuniciranje 

in izmenjavanje ter daje občutek pripadnosti skupini.  

Warren (1993) predstavi klasični pomen besede terapija kot točno predpisano zdravljenje z 

vnaprej pričakovanimi rezultati pri določeni diagnozi. Pri umetnosti pa zaradi njene 

specifične narave ne moremo pričakovati določenih rezultatov. Umetnost ni zdravilo, ki se 

ga jemlje v določenih odmerkih, lahko pa nahrani dušo, posameznika motivira k želji po 

ozdravljenju in lahko povzroči psihološke spremembe v telesu. Umetniško ustvarjanje v 

vsakem posamezniku spodbuja čustva in osvobaja duha. To spodbuja posameznike, da 

naredijo to, kar si želijo, in ne zato, ker so se drugi odločili, da je dobro zanje. Vključitev 

umetnostnega procesa v družbo spodbudi rast zdravega posameznika in zdrave družbe.  
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2.5 Umetnostna terapija v Sloveniji 

V slovenskem prostoru se poznavanje in uporaba metod umetnostne terapije uveljavljata 

postopoma, k čemur je pripomoglo uvajanje ustreznega študija na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. V začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja se je nekaj predavateljev in 

praktikov iz Slovenije izobraževalo na področju umetnostne terapije v okviru štiriletnega 

programa TEMPUS na Nizozemskem. V poznejših letih so bila na Pedagoški fakulteti v 

okviru permanentnega izobraževanja organizirana redna izpopolnjevanja. Na Pedagoški 

fakulteti je bil podiplomski specialistični študij Pomoč z umetnostjo (v nadaljevanju PZU) 

ali umetnostna terapija uveden leta 1996. V okviru študija so bile izvedene številne 

delavnice iz različnih smeri umetnostne terapije v sodelovanju z umetnostnimi terapevti iz 

tujine.  

Program podiplomske specializacije PZU izhaja iz potreb, ki so se pokazale na področjih 

socialne pedagogike, defektologije, vzgojnega in terapevtskega dela v vrtcih, šolah, 

bolnišnicah in drugih ustanovah, rehabilitacije fizično prizadetih idr. Danes ta področja 

zahtevajo sodobne (terapevtske) programe, ki vključujejo tudi oblike PZU (umetnostne 

terapije) − dramsko, gibno-plesno, glasbeno, likovno, in to kot podpirajoče ali samostojne 

oblike pomoči (terapije). V razvojnem in terapevtskem delu z različno prizadetimi osebami 

postaja vse bolj pomembno spodbujanje procesa samoaktualizacije, ki učinkovito poteka 

prav skozi umetnostne ustvarjalne dejavnosti.  

Ustvarjalni proces v različnih umetnostnih medijih prispeva k aktiviranju, rehabilitaciji, 

osebnostni integraciji in socializaciji prizadetih oseb. Podiplomski študij omogoča 

sistematičen razvoj te vrste pomoči, ki marsikje že poteka, vendar do sedaj nenačrtno, 

odvisno od zavzetosti in samoizobraževanja posameznikov ter osveščenosti vodstva 

posameznih ustanov
4
. 

Slovensko združenje umetnostnih terapevtov (v nadaljevanju SZUT) je bilo ustanovljeno 

leta 2004 v Mariboru. Je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje umetnostnih 

terapevtov, specialistov PZU (umetnostne terapije), študentov podiplomskega študija PZU 

(umetnostne terapije) in drugih strokovnih delavcev s področja umetnostne terapije, ki 

delujejo v socialnem varstvu, zdravstvu, šolstvu in kulturi ter s tem prispevajo k bogatenju 

socialno-kulturnega življenja v svojem ožjem in širšem okolju. Osnovni namen združenja 

je razvijati, opravljati in spodbujati pomoč z umetnostjo − umetnostno terapijo na področju 

vzgoje in izobraževanja, zdravstva, sociale, kulture in svetovanja. Strokovni namen 

združenja je v povezovanju, sodelovanju in nadaljnjem razvoju vseh znanstveno 

utemeljenih umetnostnoterapevtskih dejavnosti v Sloveniji, Evropi in širše. Poleg zgoraj 

povzetih dejstev je več o samem združenju, članih in nalogah objavljeno na spletni strani 

društva SZUT: http://www.szut.si/. 

 

                                                 

4  http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/stari/spec/pomoc-z-umetnostjo.pdf  

http://www.szut.si/
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/stari/spec/pomoc-z-umetnostjo.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/stari/spec/pomoc-z-umetnostjo.pdf
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3. USTVARJALNOST IN INTELIGENTNOST 

3.1 Opredelitev ustvarjalnosti 

"Ljudje ne izkoristijo priložnosti, da bi obogatili svojo dušo, če menijo, da niso ustvarjalni, ali če so 

prepričani, da jim življenjske okoliščine onemogočajo izražanje. Drži ravno nasprotno. Ustvarjalna zavest se 

stopnjuje, ko kljubujemo, čeprav je malo upanja za uspeh, in širi se, ko se borimo, da bi jo sprostili." (Marlo 

Morgan, 1996) 

Ustvarjalnost postaja danes nepogrešljiva lastnost vsakega posameznika. Uveljavlja se na 

skorajda vseh področjih človekove dejavnosti, saj je vsak poklic mogoče opravljati bolj ali 

manj ustvarjalno. Preučevanja ustvarjalnosti so pogosto v osredju psiholoških raziskovanj. 

O nobenem psihološkem procesu se ni toliko pisalo in razpravljajo kakor ravno o 

ustvarjalnosti. Žal pa smo bolj obsedeni z govorjenjem o ustvarjalnosti kakor z njo samo. 

Če listamo po številnih knjigah o ustvarjalnosti, ne glede na to, ali so jih napisali teoretiki, 

praktiki, psihologi, umetniki, menedžerji ali inovatorji, hitro ugotovimo, da ne obstaja niti 

seznam objektivnih meril niti seznam natančnih lastnosti, s katerimi bi lahko opisali 

ustvarjalno osebo, idejo, izdelek ali organizacijo. Srića (1999) ugotavlja, da je 

ustvarjalnost težko testirati in meriti oziroma je sploh ni mogoče. Nadaljuje z mislijo, da je 

zapleten, ambivalenten in nedoločen pojem, skoraj čarobna povezava iracionalnega in 

nezavednega človekovega mišljenja z logičnim in kognitivnim vidikom njegovega 

zavestnega mišljenja. Zato ni nič čudnega, da ni splošno sprejete definicije.  

V nadaljevanju navajamo nekaj misli avtorjev, ki so se veliko ukvarjali z ustvarjalnostjo in 

prišli do nekih skupnih ugotovitev. Trstenjak (1981) povzema mnenja več avtorjev, kjer 

najde na prvem mestu poudarek na "novosti". Ugotavlja, da ustvarjanje ni nič drugega 

kakor preoblikovanje obstoječe snovi v drugačno, "novo" obliko in s tem v "novo stvar".  

Pečjak (2006) je mnenja, da ustvarjalnost lahko opredelimo na sto in več načinov in danes 

jo znani avtorji opredeljujejo različno. Pravi, da kljub temu večina od njih navaja naslednje 

kriterije ustvarjalnosti: izvirnost, koristnost, prožnost in gibljivost. Mnogi dodajajo še 

druge značilnosti, npr. odprtost, svobodnost in nekonformizem. Konformizem (Pečjak, 

1987) je posledica socializacije in razumljivo je, da imajo ljudje podobna stališča, se v 

mnogih pogledih strinjajo in se v podobnih situacijah vedejo podobno. Brez tega bi težko 

sodelovali in komunicirali med seboj. Nekateri se vedejo konformistično tudi takrat, ko 

tega razmere ne zahtevajo. Takšno vedenje škoduje njihovi prilagoditvi na nove razmere. 

Pečjak (2001) ustvarjalnost opredeljuje kot produciranje novih idej, ki se kaže v produktih, 

metodah, pisnih izdelkih ali dejanjih, ki pa le oblikujejo idejo, ki je bila v zavesti že pred 

tem. Včasih se zgodi tudi obratna pot, da pridemo slučajno do cilja preko poskusov in 

napak. Primer: kadar nimamo kladiva, uporabimo čevelj, da zabijemo žebelj v steno. Za 

ustvarjalni duh je značilno, da vidi običajne stvari na neobičajen način (namesto čevlja 

kladivo). Takšen "obrat v duhu" spremlja vsako rojstvo nove ideje, zapletene tehnološke 

načrte, znanstveno teorijo ali umetniška dela.  
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Ko omenimo pojem ustvarjalnosti, večina ljudi pomisli na tiste enkratne talente, ki so s 

svojimi inovacijami oplemenitili človeško zgodovino, ne glede na to, ali je šlo za 

tehnološke, umetniške ali inovacije znanstvene narave (Srića, 1999). Tudi Trstenjak 

(1981) navaja tri smeri v ustvarjalnosti: znanstveno, tehnično in umetniško. Znanstveno 

ustvarjalnost pojmuje kot razumsko odpiranje in reševanje problemov, ki se lahko razvija 

tudi na praktičnem področju (različni izumi). Zanj je važnejše odpiranje in postavljanje 

problemov kakor reševanje problemov, ki je največkrat manj odločilno in zato manj 

kreativno. Nadaljuje z mislijo, da videti problem zahteva večjo bistrost in samostojnost 

kakor rešiti problem, ki so ga odkrili že drugi. Videti ali odkriti problem je včasih že skoraj 

isto kakor videti ali odkriti obenem njegovo rešitev (Trstenjak, 1981).  

3.1.1 Kdo so ustvarjalci 

Psihologi domnevajo, da so vsi ljudje sposobni ustvarjati, čeprav eni bolj, drugi manj. 

Ustvarjalne sposobnosti se najbolj izražajo pri znanstvenikih, umetnikih in iznajditeljih 

(Musek, Pečjak, 1997). Ustvarjalnost je stil življenja in se kaže pri vsakdanjih dejavnostih 

(vrtnarjenje, kuhanje, načrtovanje dejavnosti, razvrščanje knjig na police itd.). Ustvarjalni 

slog življenja je aktiven, ustvarjalčev pogled na svet pa naiven in impresionističen. Svet 

vidi kot nepopoln in nedokončan, poskuša ga izpopolniti in čuti potrebo po ustvarjanju. 

Ustvarjalna oseba ima v mladosti veliko interesov, pozneje pa en prevlada (Pečjak, 2001).  

Analize ustvarjalnosti poudarjajo različne lastnosti ustvarjalne osebe (Pečjak, 1987; Srića, 

1999; Trstenjak, 1981): izvirnost, široki interesi, vztrajnost, odprtost, smisel za humor, 

iniciativnost, socialna prilagodljivost, prepričljivost, samomotiviranost, nekonformizem, 

samozavest, optimizem, radovednost, resnicoljubnost, čustvena kontrola, zahtevnost, 

individualizem, strpnost, samostojnost, samozadostnost, dominantnost, perfekcionizem, 

želja po raziskovanju in notranja motivacija.  

Srića (1999) poudarja, da se ustvarjalnost razlikuje glede človekove dejavnosti; ustvarjalen 

znanstvenik se razlikuje od ustvarjalnega umetnika. Določena stopnja ustvarjalnosti se 

skriva v ljudeh, ki v vsakdanjem življenju ne kažejo znakov ustvarjalnega vedenja. 

Njihovo ustvarjalnost je verjetno zavrla vzgoja, vpliv okolja, rutinsko delo in življenje. 

Govorimo o "blokadah" ustvarjalnosti, ki so lahko osebne, kulturne, psihološke, 

sociološke, politične, ideološke ali drugačne narave. Pečjak (2001) navaja primer skritega 

genija med črnci, katerega ustvarjalnost se zaradi izjemno težkih razmer ne bo pokazala. 

Pečjak (1987) poudarja, da dedni pogoji predpostavljajo boljše ali slabše možnosti za 

razvoj sposobnosti, ki se razvijejo pod vplivom okolja in z ustrezno dejavnostjo. Dednost 

in okolje sta "mrtvi sili", če ju posameznik s svojo dejavnostjo ne izkoristi in ne razvije.  

Ustvarjalnost z leti počasi upada. Čim dlje traja ustvarjalnost v mladosti, tem večja je 

verjetnost, da se bo ohranila tudi v prihodnosti. Ljudje v zrelih letih izgubljajo spontanost, 

domišljijo, svobodo v mišljenju in izražanju, izvirnost, igrivost in ne marajo novosti. Upad 

ustvarjalnosti je mnogo večji od upada inteligentnosti (Pečjak, 1987).  
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3.2 Ustvarjalno mišljenje in inteligentnost 

Ustvarjalnost in inteligentnost sta dva načina mišljenja. Ameriški psiholog Guilford je bil 

prvi, ki je predstavil koncept divergentnega mišljenja (leta 1950). Razločeval je 

divergentno mišljenje, ki "potiska misli narazen" in daje nenavadne, nepričakovane in 

presenetljive rešitve, od konvergentnega mišljenja, ki "vleče misli skupaj" in daje tipične, 

pričakovane in vnaprej predvidene rešitve (Musek, Pečjak, 1997). Srića (1999) navaja 

Sherlocka Holmesa kot največjega mojstra konvergentnega mišljenja, za mojstra 

divergentnega mišljenja pa Thomasa A. Edisona. 

Guilford je ugotovil, da ustvarjalni ljudje pogosteje kažejo ta način mišljenja. Na podlagi 

povezanosti divergentnega mišljenja in ustvarjalnosti je Guilford (1967, v Pečjak, 1987, 

str. 86−88) opredelil več različnih sposobnosti oz. faktorjev, ki so pri posamezniku 

različno razviti: "fluentnost" (zmožnost proizvesti veliko število idej in rešitev problema 

v kratkem času); "fleksibilnost" (prožnost mišljenja, iznajdljivost); "originalnost" 

(zmožnost proizvajanja novih, izvirnih, enkratnih idej in odgovorov); "elaboracija" 

(način izvedbe zamisli). 

Kljub različnim potem, ki vodijo do idej, je mogoče proces ustvarjalnega mišljenja do 

neke mere opisati z enotno metodologijo, pravi Srića (1999). Večina teoretikov, ki se s tem 

ukvarjajo, si izhodišče poišče v delu Wallasa (1926), ki je proces ustvarjalnega reševanja 

problemov definiral s štirimi fazami: priprava, inkubacija, iluminacija in verifikacija.  

Musek in Pečjak (1997) opisujeta vse štiri faze. V prvi fazi mislec izčrpno prouči problem, 

zbere podatke in o njih premišljuje. Včasih pride do rešitve takoj, pri zapletenih problemih 

po krajšem ali daljšem "praznem" času, ko se navidezno ne ukvarja s problemom. 

Inkubaciji ali zorenju podatkov sledi iluminacija ali navdih, ki pomeni nepričakovano ali 

nenadno rešitev problema. Mnogim mislecem se rešitve "zasvetijo" v nenavadnih 

okoliščinah: med pogovorom, v trgovini, celo v sanjah. Navdih razlagamo s podzavestnim 

mišljenjem, z veliko miselno zbranostjo, s prenosom izkušenj ali z drugimi dejavniki. 

Srića (1999) navaja znani izrek Edisona, da je genij en odstotek inspiracije in 99 odstotkov 

perspiracije (znojenja, torej truda). Tudi ljudski pregovor pravi: "Brez muje se še čevelj ne 

obuje." V zadnji fazi preverjanja mislec ugotovi pravilnost rešitve. 

Odpiranje problemov zahteva več ustvarjalnosti kakor reševanje problemov. Postavljanje 

problemov je vsaj nekoliko tudi reševanje problemov. Kdor je zmožen vprašanje odpreti, 

ga je zmožen tudi rešiti. To velja zlasti za umetniško ustvarjanje. Značilno za vso 

umetniško dejavnost je, da je postavljanje problema obenem njegovo umetniško 

oblikovanje; umetnina je zastavljen problem in njegova rešitev (Trstenjak, 1981).  
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Na podlagi številnih raziskav je Trstenjak (1981) izpostavil nekaj skupnih imenovalcev, ki 

opisujejo inteligentnost: je zmožnost posameznika, da se prilagaja novim nalogam in 

okoliščinam življenja; je zmožnost spoznavati, vzpostavljati in uporabljati odnose med 

stvarmi; je razsodnost ali umska sila, s katero odpiramo in rešujemo probleme; je 

sposobnost umskega mišljenja, s katerim okoliščine življenja preoblikujemo in ustvarjamo 

nova dela, z drugimi besedami: je zmožnost produktivnega (ustvarjalnega) mišljenja; ko 

gre za zmožnost, je konstrukt, ki je onstran empirično dobljenih znanosti, zato je ne 

moremo neposredno meriti. Čeprav ustvarjalnost ne sovpada z inteligentnostjo v celotnem 

obsegu, jo moramo iskati v okviru inteligence. Ker pa je obseg inteligence širši, je vsak 

ustvarjalen človek inteligenten, ni pa vsak inteligenten tudi že ustvarjalen (Trstenjak, 

1981). Če povzamem, je doslej ugotovljeno, da je za ustvarjalno mišljenje potrebna 

določena stopnja inteligentnosti, ki pa ni edini pogoj ustvarjalnega mišljenja.  

3.3 Gardnerjeva teorija o več inteligencah  

"Inteligenca je sposobnost ali vrsta sposobnosti, ki omogoča posamezniku reševati 

probleme, ki so pomembni v posebnem kulturnem okolju." (Gardner, 2006) 

Gardner (1995) zagovarja stališče, da imamo prepričljive dokaze za obstoj več razmeroma 

samostojnih človeških inteligenc. Te inteligence so "razsežnosti uma" v naslovu njegove 

knjige. Natančne narave in obsega vsake izmed teh inteligenc ni nihče zadovoljivo opisal 

in ni znano natančno število inteligenc. Zanj ni in ne more biti enega samega neovrgljivega 

in splošno sprejetega seznama človeških inteligenc. Gardner (prav tam) je mnenja, da je 

vedno težje zanikati, da obstaja vsaj nekaj inteligenc, da so te med seboj razmeroma 

neodvisne in da jih posamezniki in kulture lahko različno oblikujejo in povezujejo na zelo 

različne načine, ustrezno okoliščinam. V vsakdanjem življenju te inteligence največkrat 

delujejo skladno, zato njihove samostojnosti ni videti. Z uporabo ustreznih opazovalnih 

pripomočkov pa se pokaže dovolj jasno posebna narava vsake inteligence.  

Po mnenju Gardnerja (prav tam) mora intelektualna sposobnost pomeniti, da ima človek 

niz spretnosti, potrebnih za reševanje problemov, spretnosti, ki mu omogočajo, da rešuje 

resnične probleme ali težave, na katere naleti, in da, kadar je to potrebno, ustvari učinkovit 

izdelek. Pomeniti mora tudi, da ima človek potencial za ustvarjanje ali odkrivanje 

problemov, s čimer ustvarja temelje za pridobivanje novega znanja. Ta dva pogoja 

predstavljata njegovo prizadevanje, da bi se osredotočil na nekatere izmed tistih 

intelektualnih zmožnosti, ki imajo določen pomen v danem kulturnem okolju. Obenem 

priznava, da je vrednotenje različnih spretnosti v različnih kulturah zelo, včasih celo 

skrajno različno.  

Gardner (2006) ločuje sedem vrst inteligenc: jezikovna, glasbena, logično-matematična, 

prostorska, telesno-gibalna, medosebna in osebna inteligenca. V nadaljevanju na kratko 

povzemamo njihove značilnosti. 
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Jezikovna inteligenca 

Čeprav je jezik moč izraziti tudi z gibi in v pisani obliki, je njegova osnovna izvedbena 

oblika le govor kot izdelek človeških govoril in sporočilo človeškemu ušesu. Gardner 

(1995) kot pomembne rabe jezika navaja naslednje: zmožnost prepričati druge za določeno 

ravnanje; sposobnost, da ga uporabljamo kot orodje, ki nam pomaga pri pomnjenju 

podatkov, vloga pri razlaganju ustnih navodil ali pisane besede in razlaganje lastnih 

dejavnosti. V zahodni kulturi je večji poudarek na zapisani besedi, v tradicionalnih 

kulturah je še vedno največji poudarek na ustnem jeziku, govorništvu in besednih igrah. 

Gardner (prav tam) predvideva, da sta davno v evoluciji glasba in jezik morda nastala iz 

skupnega izraznega medija. Že mnogo tisoč let se razvijata vsak po svoji poti in služita 

različnim namenom. Skupno jima je to, da njun obstoj ni tesno vezan na svet konkretnih 

predmetov in da je bistvo obeh enako daleč od sveta drugih ljudi.  

 

Glasbena inteligenca 

"Glasba je utelešenje inteligence, ki je v zvoku." (Hoene Wronsky, v Garner, 1995) 

Med vsemi nadarjenostmi se najprej pokaže glasbena, pravi Gardner (1995), čeprav ne 

vemo zanesljivo, zakaj. Večina strokovnjakov kot osrednje prvine glasbe navaja višino ali 

melodijo, ritem in barvo ter čustvene vidike glasbe. Kadar glasba že sama ne izraža čustev, 

potem vsaj zajame oblike teh čustev. Gardner (prav tam) omenja skladatelje, ki poudarjajo 

tesno povezanost med glasbo in govorico telesa. Po nekaterih analizah glasbo najbolje 

opišemo kot podaljšan gib, kot posebno vrsto gibanja, izvedeno s telesom. To podkrepi s 

primerom majhnih otrok, ki naravno povezujejo glasbo in telesno gibanje, saj skoraj ne 

morejo peti brez spremljajoče telesne dejavnosti. Po njegovem mnenju glasba služi tudi za 

to, da vanjo ujamemo čustva, ki jih izvajalec posreduje pozornemu poslušalcu. Dokazi 

različnih kultur podpirajo pojem, da je glasba univerzalna sposobnost (Gardner, 2006). 

 

Logično-matematična inteligenca 

Za nadarjenega posameznika je proces reševanja problemov izredno hiter, meni Gardner 

(2006). Poudarja pomembnost nebesedne narave inteligence, pri čemer se rešitev problema 

pokaže pred izgovarjavo in je postopek reševanja neviden tudi reševalcu problema. Táko 

odkritje (poznano pod "Aha!") je skrivnostno, intuitivno in nepredvidljivo in je delo 

logično-matematične inteligence. Gardner (1995) pripisuje zasluge za njen razvoj 

švicarskemu razvojnemu psihologu Piagetu, po katerem znanje (zlasti logično-

matematično razumevanje) izvira predvsem iz človekovega delovanja na svet. Ko otrok 

razume stalnost predmetov, je odločilna prelomnica za poznejši duševni razvoj. Za Piageta 

logično-matematično mišljenje drži skupaj vse spoznavanje. Med logično-matematično in 

drugimi oblikami inteligence obstajajo različne povezave. S širjenjem znanosti in 

matematike se bodo vzpostavile še močnejše vezi z drugimi intelektualnimi področji. 
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Prostorska inteligenca 

Zanjo so najpomembnejše zmožnosti pravilnega zaznavanja vidnega sveta, izvajanja 

sprememb začetnih zaznav, poustvarjanje vidikov svojih vidnih doživetij, celo v odsotnosti 

ustreznih vidnih dražljajev, pravi Gardner (1995). Prostorska inteligenca vključuje vrsto 

ohlapno povezanih zmožnosti: zmožnost prepoznavanja različnih pojavljanj iste prvine; 

zmožnost preoblikovati ali prepoznati preoblikovanje ene prvine v drugo, zmožnost 

ustvarjanja miselnih predstav in njihovo preoblikovanje, zmožnost grafične predstavitve 

prostorskih podatkov ipd. Te operacije so lahko druga od druge neodvisne in se razvijejo 

ali odpovedo vsaka zase, vendar pa se omenjene zmožnosti na prostorskem področju 

pojavljajo skupaj. Delujejo kot družina in uporaba vsake izmed operacij okrepi uporabo 

drugih. Gardner (prav tam) navaja psihologa umetnosti Arnheima, ki pravi, da nismo 

zmožni jasno misliti o nekem procesu ali pojmu, če si ne ustvarimo njegove predstave. 

 

Telesno-gibalna inteligenca 

Zanjo je značilna zmožnost uporabe lastnega telesa na zelo različne in spretne načine, za 

izražanje ali za spretno ravnanje s predmeti. V sodobnem razmišljanju naše kulture obstaja 

ločevanje med miselnimi in telesnimi dejavnostmi. Ločitev "duševnega" in "telesnega" 

spremlja pojmovanje, da je to, kar počnemo s telesom, manj posebno kakor vsakdanji 

postopki za reševanje problemov z jezikom, logiko ali drugimi abstraktnimi simbolnimi 

sistemi. Psihologi zadnja leta ugotavljajo in poudarjajo tesno povezavo med uporabo telesa 

in razvijanjem drugih spoznavnih zmožnosti. Med vsemi rabami telesa se nobena ni 

razvila višje in nobena ni dosegla bolj raznolike uporabe v različnih kulturah kot ples. Ples 

opredelimo kot v kulturne vzorce povzete nize nejezikovnih telesnih gibov, ki imajo svoj 

smoter, so namerno ritmični in imajo estetsko vrednost v očeh tistih, za katere plesalec 

nastopa. V plesalčevem nastopu se poleg natančnega plesnega giba pokaže tudi njegova 

osebnost. Včasih je ples predstavljal skrajna čustva, radost ali žalost, v sodobnem plesu pa 

poskušajo plesalci izraziti bolj zapletena čustva, kakršna so krivda, tesnoba ali obžalovanje 

(Gardner, 1995).  

Najpomembnejši spremljevalec plesa je glasba in zgradba glasbenega dela močno vpliva 

na plesno tehniko. Ples lahko poteka tudi brez glasbe, zato njena navzočnost ni bistvenega 

pomena. Zagovornik misli, da je ples neodvisna umetnost, ki ne potrebuje podpore glasbe, 

nikakršnega vidnega ozadja in nikakršne zgodbe, je bil sodobni koreograf Cunningham 

(1919−2009). Zagovarjal je, da je v ples sprejet kakršenkoli gib. V njegovih plesih lahko 

opazujemo telesno inteligenco v najčistejši obliki (prav tam).  

 

Osebna in medosebna inteligenca 

V običajnih okoliščinah se nobena ne more razviti brez druge. Razvito zavedanje samega 

sebe pogosto nastopa kot najvišji dosežek ljudi in krona vseh zmožnosti. Osebna 

inteligenca deluje predvsem pri raziskovanju in poznavanju lastnih čustev.  
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V najpreprostejši obliki omogoča razlikovanje med občutkom zadovoljstva in občutkom 

bolečine ter na osnovi tega razlikovanja zmožnost večjega vključevanja v določen položaj 

ali umika iz njega. Osebno znanje na višji stopnji pa pomaga človeku, da prepoznava in 

izraža sestavljene in razmejene skupine občutkov (Gardner, 1995).  

Medosebna inteligenca se obrača navzven, k vedenju, občutkom, motivacijam drugih 

posameznikom. Gre za zmožnost opazovanja in razlikovanja med drugimi posamezniki, 

med njihovimi razpoloženji, značaji, motivacijami in namerami. V najpreprostejši obliki 

pomeni zmožnost majhnega otroka, da razlikuje med posamezniki okoli sebe in prepozna 

njihova različna razpoloženja, na višji stopnji pa medosebno znanje izkušenemu odraslemu 

pomaga, da bere namere in želje (tudi prikrite) posameznikov. Visoko razvito medosebno 

inteligenco najdemo pri verskih in političnih voditeljih, pri izkušenih starših in učiteljih ali 

pri ljudeh, ki poklicno pomagajo drugim – terapevti, svetovalci (prav tam).  

3.4 Spodbujanje ustvarjalnosti 

Človekova ustvarjalnost se razvije pod vplivom naslednjih dejavnikov: dispozicije – 

dednost; vzgoja spontanega mišljenja – okolje; učenje in trening ustvarjalnega mišljenja – 

lastna aktivnost. Psihologi niso enotnega mnenja, ali so ti pogoji enakovredni (Kroflič, 

1999). Trstenjak (1981) poudarja pomen dispozicij, Pečjak (1987) in drugi pa dokazujejo, 

da je ustvarjalno vedenje mogoče spodbujati in razvijati z ustrezno vzgojo in tehnikami 

ustvarjalnega mišljenja. Psihologi ugotavljajo, da negativno ojačevanje (fizična kazen, 

avtoritarni odnosi) ovira ustvarjalnost, pozitivno ojačevanje (pohvala, sproščeni odnosi) pa 

ustvarjalnost spodbuja. V nadaljevanju navajamo primere spodbujanja ustvarjalnosti. 

Mnogi psihologi menijo, da je igra "prototip" ustvarjanja (Pečjak, 1987). V družabnih 

igrah se izražajo bogata domišljija, izvirnost, spontanost in notranja motiviranost. Punčke 

in medvedki spodbujajo ustvarjalnost z igranjem vlog. Preveč izdelane igrače, ki zahtevajo 

ponavljajoče dejavnosti in gibe (avtomobilčki, modeli hišic) ovirajo razvoj ustvarjalnosti. 

Igrače, ki dopuščajo različne možnosti, ne pogojujejo igre, so nedokončane in omogočajo 

svobodo v izdelavi (kocke, ploščice, tehnične igrače), pa jo spodbujajo. Pribor za risanje, 

plastelin, glina in različna glasbila spodbujajo umetniško ustvarjalnost. 

Na razvijanje in zaviranje ustvarjalnosti vpliva okolje, v katerih otrok živi: družina, 

soseska, šola, knjige, televizija, računalnik itd. Z vprašalnicami "zakaj" se kaže otrokova 

želja po znanju in spoznavanju, ki jo lahko starši z vztrajnim odgovarjanjem spodbujajo. 

Učitelj vpliva na ustvarjalnost v šoli z načinom dela, osebnim zgledom, ustvarjalno klimo 

v razredu in vprašanji, ki zahtevajo več možnih odgovorov. Ustvarjalne oddaje in 

strokovne knjige spodbujajo različna vprašanja, prikazujejo svet z različnih vidikov in 

navajajo k divergentnemu mišljenju. Alternativne šole spodbujajo ustvarjalnost, razvijajo 

otrokovo čustveno življenje, socialne odnose in bogatijo življenjske izkušnje. Poudarjeno 

je sodelovanje, notranja motivacija, povezanost s praktičnim življenjem in delom, 

sproščenost, spontanost, samouprava učencev in osebna svoboda (prav tam). 
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4. KOMUNIKACIJA 

Za uvod navajamo nekaj misli o govoru in jeziku
5
. 

"Glej, da ti jezik ne bo prehiteval razuma." (Hilon) 

"Manj govôri, raje poslušaj." (Dale Carnegie) 

"Pogosto zadostuje ena sama beseda, da človeka razglasijo za modreca, in prav toliko, da ga 

razglasijo za tepca. Resnično moramo paziti, kaj govorimo." (Konfucij) 

"Besede so najmočnejše zdravilo, ki ga uporablja človeštvo." (Rudyard Kipling) 

"Iz besed lahko razberemo stanje duha, značaj in voljo govorca." (Plutarh) 

"Vsak človek mora biti hiter pri poslušanju, počasen pri govorjenju." (Sveto pismo) 

4.1 Opredelitev in vloga komunikacije 

Izraz komunikacija izhaja iz latinske besede communicatio in pomeni naznanilo, sporočilo 

(Verbinc, 1989). Avtor navaja dve možnosti uporabe glagola komunicirati (lat. 

communicare – napraviti skupno, deliti kaj s kom): kot sporočiti, priobčiti ali kot občevati, 

v (medsebojni) zvezi biti, spojen biti, vezati.  

Komunicira vsak od nas že od rojstva − prvi jok ob rojstvu predstavlja našo prvo 

komunikacijo − vsemu svetu sporočamo: "Sedaj sem tu, med vami!" Potreba po 

komunikaciji, sporazumevanju z drugimi je ena najbolj osnovnih človeških potreb. Brajša 

(1993, str. 5) pravi: "Človek je otrok pogovora, rezultat pogovora od spočetja do smrti. Da 

bi nastal, se razvijal in obdržal, potrebuje pogovor z besedami in brez njih." 

V literaturi je človek (homo sapiens) največkrat definiran kot razumno in inteligentno 

bitje. Če temu dodamo še svet čustev in socializacije, potem je človek popolna izjema. Vse 

pogosteje slišimo in beremo, da človeka najgloblje označuje njegova sposobnost 

komuniciranja. Govorimo o komunikaciji kot o procesu sporočanja in sprejemanja 

informacij oziroma izmenjavi informacij med ljudmi. V osredje stopa zanimanje za 

človeka kot bitje, ki je "homo communicus", pravi Trček (1994). Nadaljuje z mislijo, da 

pridemo tako do štirih temeljnih značilnosti, kjer poleg razuma, čustev in socialnosti 

nastopa komunikativnost kot nosilka funkcioniranja vsega preostalega. Komunikacija je 

zanj osnovni instrument človekovega razvoja in osnova medčloveških odnosov. 

Trček (prav tam) poudarja, da je komunikacija odprt in nerešen problem, kajti jezik in 

govor še ni komunikacija. Avtor v nadaljevanju pravi, da velja o komunikaciji govoriti 

takrat, kadar so upoštevani trije pogoji, to je nastanek in predaja informacije, sprejem in 

razumevanje in vračanje odmeva ali feedback. Zaključuje z mislijo, da se danes pri 

medosebnem komuniciranju pogosto postavlja še četrti pogoj, tj. da imata sporočevalec in 

naslovnik skupno izkustveno polje – določeno prekrivanje kultur.  

 

                                                 

5  http://www.misliverzi.com 
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Sposobnosti sporazumevanja dajejo otroku možnost, da obvlada svoje okolje, in sredstvo, 

da se iz okolja uči. Trček (1984) navaja ugotovitev ruskega razvojnega psihologa 

Vigotskega (1896−1934), ki pravi, da je vsako govorjenje, tudi čebljanje dveletnega otroka 

socialne narave. Nadalje pravi, da se človek preko komunikativnosti razvije v socialno 

bitje, izraža svojo notranjost in kaže svoje odnose do drugih.  

Človek s težavami v komuniciranju z okoljem ne more zadovoljiti svojih osnovnih potreb 

in tudi okolje ga ne ali ga napačno razume. Ponavljajoči krog takšne interakcije 

posameznika z okoljem lahko vodi celo do depresije otroka, ki se odraža z umikom v 

lastno telo, s stereotipnimi oblikami vedenja in z odklanjanjem vedenjih načinov, ki 

ohranjajo in olajšujejo življenje. Otroka z motnjo v razvoju moramo zato naučiti 

komuniciranja, izražanja potreb in želja na način, ki bo okolju sprejemljiv in razumljiv. 

Takšna ustrezna komunikacija mu bo omogočala doživljanje zadovoljstva in veselja ob 

stiku z drugimi ljudmi. Otroka s težavami moramo v komunikaciji še posebej učiti 

možnosti izbire vrst in načinov sporazumevanja, sicer ostane v procesu komunikacije 

pasiven udeleženec (Hedl, 1995).  

Pease (1996) poudarja, da se večina raziskovalcev na splošno strinja z mnenjem, da 

jezikovni kanal prenaša vsebino sporočila, nejezikovni kanal pa osebna stališča in včasih 

celo nadomesti jezikovno sporočanje. V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali 

besedno in nebesedno komunikacijo. 

4.2 Besedna komunikacija 

Mnogi komunikologi (Trček, 1994) poudarjajo, da jemljemo govor in jezik kot nekaj 

samoumevnega in nezahtevnega, ker se ga pač naučimo brez truda v otroštvu. Trček (prav 

tam) nadalje ugotavlja, da smo nezavedno prepričani, da je govor nekaj vsakdanjega, 

rutinskega in da znamo dobro posredovati svoje misli drugim. Nadaljuje, da je od vseh vrst 

sporočanja komunikacija z govorom oziroma besedami najbolj množična in običajna, 

čeprav ne tudi najbolj točna in zanesljiva. Avtor razlaga, da se je govor razvijal skupaj z 

razvojem človeka, ko je prestopil prag komunikativnih sposobnosti preko gibov in krikov 

in začel zvočno oblikovati besede s pomočjo notranjih sposobnosti tvorbe pojmov. Besede 

je tvoril človek sprotno, kolikor jih je potreboval. Pozneje se je govor najverjetneje razvil, 

ko se je razvila človekova ustvarjalnost. Današnje bistvo človeka je razum, pojmovno 

mišljenje, iz katerega izhaja govor; besede so namreč simboli misli, simbolov pa se 

moramo naučiti. 

Musek in Pečjak (1997) jezik opredeljujeta kot sistem povezanih znakov, značilen za 

skupino ljudi, govor pa kot uporabo tega sistema z glasovnimi oblikami ali drugačnimi 

znaki – kretnjami telesa. Avtorja poudarita tri poglavitne psihološke funkcije jezika in 

govora: sporazumevamo se z drugimi ljudmi (sporočanje), razodevamo notranja stanja 

(izražanje) in mislimo (reprezentacija). Glasni govor je namenjen predvsem sporočanju in 

izražanju, notranji govor ali govor v sebi pa uporabljamo predvsem v mišljenju.  
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4.3 Nebesedna komunikacija 

Večina ljudi preživi večino svojega delovnega časa v direktni, osebni interakciji z ljudmi, 

bodisi z otroki ali odraslimi. Pomembno je, da znamo vzpostaviti, razvijati, vzdrževati 

zaupanja vreden odnos z ljudmi, s katerimi delamo. Telesni vidik je pomemben del 

človeške komunikacije, ki pa velikokrat ostaja skrit. S telesom lahko v zelo kratkem času 

veliko "povemo". S kretnjami, obrazom in s celotnim telesom pošiljamo v svet sporočila, 

ki se jih dostikrat niti sami ne zavedamo. 

Po mnenju Trčka (1994) spadajo v nebesedno komunikacijo vse vrste komunikacij, pri 

katerih ne uporabljamo govora oziroma besed – sporočila z gibi posameznega dela telesa, 

zlasti obraza in celotnega telesa. Sem spada tudi sporočanje z uporabo prostora ali časa kot 

medija za komuniciranje, sporočanje s predmetnim okoljem preko fizioloških reakcij in z 

molkom. Nebesedna komunikacija je primarna komunikacija in je bolj povezana z našimi 

občutki kakor besedna. Skupaj z uporabo besed predstavlja generator vsega komuniciranja. 

Trček (prav tam) vidi problem, da je naše sporazumevanje tako avtomatizirano, da se ga 

večinoma ne zavedamo, še zlasti ne nebesednega. 

Birdhwhistell (v Trček, 1994) je uvedel izraz kinestetična sporočila, ki opisuje vse vrste 

sporočil, ki jih posredujemo preko različnih gibov telesa od obrazne mimike do telesne 

drže in so poleg uporabe besed najbolj pomembna in množična. Trček (1994) pravi, da pri 

vsakdanjem najbolj običajnem besednem govorjenju uporabljamo kakih petdeset vrst 

gibov. S kretnjami podkrepimo besedno izraženo misel. Tudi majhni otroci veliko bolje 

razumejo gibe kakor besede. Z gibi v veliki meri nadomestimo besedni govor, kar delajo 

gluhonemi, ki so razvili več vrst gibnih komunikacij. H govorici gibov spada najstarejša 

človekova umetnost, to je ples, ki se je od prvotnega obrednega plesa razvil v sodobne 

izpopolnjene oblike – baletna umetnost, pantomima ipd. 

Govorica gibov je najstarejša človeška govorica in je medkulturno bolj razumljiva kakor 

živi jeziki, čeprav ima nebesedni jezik v različnih kulturah različne posebnosti in pomene 

(Trček, 1994). Primer tega navaja Fast (1973), da v zahodnem svetu prikimavanje pomeni 

pritrjevanje, odkimavanje pa zanikanje, medtem ko je pri nekaterih kulturah to ravno 

obratno (Indija). Avtor navaja, da naše nebesedno sporazumevanje izvira iz nagona, nekaj 

je naučenega, nekaj pa ga pridobimo s ponavljanjem oz. oponašanjem. Po njegovem 

mnenju je govorica telesa vsako refleksno ali nerefleksno gibanje kateregakoli dela telesa, 

ki na tak način oddaja svoje čustveno stanje zunanjemu svetu.  

4.4 Porajajoči se jezik telesa 

Porajajoči se jezik telesa, v angleščini imenovan Emerging Body Language (v 

nadaljevanju EBL), je začela razvijati nizozemska psihologinja Rutten-Saris. V več 

evropskih državah je delala z ljudmi, ki so imeli različne interakcijske probleme. Pri 

svojem delu je snemala interakcije med otroki ter med otroki in odraslimi. S posnetki je 

nato proučevala nebesedno govorico in telesni jezik.  
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Izhajala je iz predpostavke, da je za vzpostavljanje pristnega stika med ljudmi in za 

terapevtske spremembe bistvena govorica telesa, ki je manj zavajajoča kakor besede. 

Rezultate, ki jih je dobila v raziskavi in pri praktičnem delu, je strnila v metodi EBL, ki 

temelji na interakcijskih strukturah, ki jih razvije otrok med 0. in 5. letom starosti. Te 

razvojne faze je formuliral ameriški razvojni psiholog in psihoterapevt Stern (1985) in nam 

služijo za diagnozo in intervencijo.  

4.4.1 Interakcijske strukture 

V raziskovanju sveta medčloveške komunikacije se moramo vrniti na začetek življenja, k 

rojstvu. Če je porod normalen in se rodi zdrav novorojenček, se mati in otrok uglasita že v 

prvih minutah otrokovega življenja. Otrok doživi porajajoči občutek sebe in navezanosti 

na mater. Če se želimo uglasiti z dojenčkom, se moramo upočasniti, delovati brez cilja, 

ustaviti svoj miselni tok in se posvetiti otroku (Rutten-Saris, 1992). Stern (1985) opisuje 

dojenčkovo doživljanje v prvih mesecih življenja z izrazi: naraščanje, pojemanje, 

eksplozivnost, umirjenost, kratkotrajnost itd. Ta doživetja povezuje z vitalnimi procesi: 

dihanje, spanje, lakota, izločanje. Svet, ki ga otrok doživlja, je svet vitalnih občutkov. 

Dobro uglaševanje matere in otroka v zgodnjem obdobju je uglaševanje v intenziteti in 

ritmu vitalnih občutkov. Občutek vitalnosti ali vitality affect, kakor ga imenuje Rutten-

Saris (1992), je pomemben tudi za mater. Iz načina, kako se giblje, razberemo kakovost 

teh občutkov. Če je mati "odsotna" in otroku ne namenja pozornosti, ki si jo želi, se začne 

otrok umikati, prekine očesni stik, upočasni svoje gibe in spremeni obrazno mimiko. Če 

otroku ne uspe pritegniti materine pozornosti, se poskuša on zrcaliti z njo, tako da jo 

posnema. Postopoma opusti svoja prizadevanja, da bi dobil pozornost.  

Pasivno obdobje je obdobje, ko otrok šele razvija neko sposobnost. Aktivno obdobje pa je 

obdobje, ko je otrok pridobil določeno sposobnost, kar mu omogoča, da to sposobnost 

svobodno uporablja v vsakodnevnih situacijah. Vsaka stopnja odraža kvalitativno 

integracijo prejšnje stopnje in odkriva kakovost pasivnega razvoja (Rutten-Saris, 1992). V 

nadaljevanju povzemamo glavne značilnosti stopenj po Rutten-Saris (prav tam). 

Uglaševanje 

Poteka v obdobju novorojenčka od 0 do 2 mesecev, v aktivnem obdobju pa od 1. do 2. 

leta. Uglasiti se, je sposobnost ujeti in se gibati v ritmu nekoga drugega. Novorojenček se 

rodi v svet, poln barv, oblik, zvokov in vonjev, ki spodbujajo in stimulirajo, da se giblje, 

deluje in nanje usmerja svojo pozornost. Poraja se "biti giban z" − je pasivno, se nam kar 

"zgodi". V tem procesu je ritem najbolj pomemben, ker prinaša vzorce, ki vodijo k 

strukturi. Ritem je prirojena človeška lastnost, ki se odraža skozi vse čute; že dihanje je 

ritmično. Zdrav novorojenček je giban s svojim lastnim ritmom in z ritmom ljudi, ki 

skrbijo zanj, pa tudi z gibi in izžarevanjem predmetov. Te izkušnje mu omogočajo, da 

postaja vedno bolj aktiven in se lažje osredotoči. Giblje se avtonomno in hkrati neodvisno 

od okolja, ni pa še zmožen zavestno narediti svojih gibov. Novorojenček je inovativen v 

gibanju in z gibi navezuje stike, pri čemer so ritmični premori bistvenega pomena.  
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V terapevtskem procesu se terapevt usklajuje s klientom preko vseh čutov in preko dihanja 

v ritmu. Usklajenost skozi "biti giban z" prinaša obema živost, čutenje preko vseh čutov in 

tako se gib pojavi pravočasno. Če svojega klienta motimo, ta stopi nazaj, počaka in spet 

poskusi vzpostaviti stik iz večje razdalje.  

Izmenjava 

V obdobju od 2 do 9 mesecev poteka pasivno obdobje, od 1. do 2. leta pa aktivno obdobje. 

Gibanje otroka postaja intenzivnejše, celotno telo je vključeno v določeno aktivnost in 

otrok je popolnoma skoncentriran. Kar mu je všeč, večkrat ponovi, in opusti tisto, česar ne 

mara. Preizkuša, kaj lahko naredi s svojim telesom, telo postane orodje, s katerim 

vzpostavlja stik. "Gibanje z" je aktivno gibanje, pri katerem se gradi skupen kontakt, ko se 

usklajujemo z ritmom otroka in omogočimo izmenjavo. Ujamemo njegovo izžarevanje, 

kar nam omogoča, da izberemo prava sredstva. V gibanje se vključimo s celim telesom. Z 

intenzivnim ritmičnim gibanjem nastane igra tako, da ponavljamo isto stvar eno za drugo 

in delamo premore. Otrok postaja vedno bolj aktiven soigralec.  

Je ključnega pomena za EBL, kjer terapevt spoznava, kaj otrok želi izraziti s svojim 

telesom. V terapevtskem procesu klienta vključimo v terapevtski trikotnik: klient–

terapevt–umetnost. Dodamo posamezne materiale in ga povabimo, da postane soigralec. 

Ponavljata stvari, ki so jima všeč, in izpuščata to, česar ne marata. Usvojena struktura 

proizvaja določene gibe. Klientove izkušnje postajajo bolj precizne, njegovo telo postaja 

inštrument, ki ponuja strukturo, preko katere se sreča s svetom. 

Izmenjava z dodajanjem novega elementa 

Pasivno se kaže v obdobju od 9. do 12. meseca, aktivno pa poteka od 2. do 3. leta. Ko se 

otrok začne plaziti, gleda, posluša, tipa, vonja in okuša. Lahko izbira, kje in kako bo 

reagiral, da bo dobil, kar si želi. Spoznava razliko med željami in možnostmi, seznanja se z 

mejami. Že pridobljeno znanje mu pomaga vzpostaviti stik. Ko se izmenjava odvija brez 

težav, se doda nov element, kamor vključimo gibanje celega telesa. Otrok presodi, ali ga 

bo sprejel ali ne. Ko delamo premore, otroka vabimo, da se vključi v dogajanje. Izmenjava 

postaja igriva, ko doseže vrh, pride do sprostitve.  

V terapevtskem procesu se podobno dogaja pri odraslih. Ko klient sprejme nov element, se 

vključi s celotno osebnostjo. Upoštevamo pobudo klienta, jo prevzamemo in ji sledimo. 

Pojavi se pričakovanje in napetost, kaj bo sledilo. Tudi tukaj je v igri opazen intenziven 

vrh, napetost, ki se konča s sprostitvijo.  

Igrivi dialog 

Pasivno poteka od 13. do 24. meseca, aktivno pa od 3. do 4. leta. Otrok gleda v predmete, 

strukturo, obliko in lahko reagira na vse to. Ima izkušnje in pričakovanja. Lahko izbira, kje 

in kdaj bo sodeloval, da dobi to, kar si želi in pričakuje. Otrok daje z gesto ali z besedo 

imena prispodobam. Odrasli reagiramo z zanimanjem, besede spremljamo s telesnimi gibi, 

vključimo obrazno mimiko, geste in glasove. Besede so vezane na konkretno situacijo. 

Otrok dobi izkušnjo, da lahko z besedo komunicira s svetom.  
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V terapevtskem procesu govorimo in se gibamo. Govorimo o konkretnih stvareh. Slike, 

vzorci in podobe dobijo imena. Posameznik se je sposoben izraziti skozi nalogo, govori o 

svojih željah in potrebah. Postaja bolj ustvarjalen in socialen, "ve, poimenuje in se izraža".  

4.4.2 Očesni stik 

"Oči so ogledalo duše." (latinski pregovor) 

"Neizrekljiva in nedopovedljiva je govorica naših oči. Kaj vse se dogaja med dvema človekova, ko 

se srečajo njune oči in brez besed zastrmijo ene v druge. Ta govorica človekovega pogleda je prav 

tako vsestranska in lastna že otroku v prvih mesecih njegovega življenja, ko še ni sposoben 

izgovoriti nobene besede. Prarazumevanje, temeljni odnos, na katerem se oblikuje in združuje 

človeška družba, je zaobsežen v njem, tisto prarazumevanje, ki ga v besedah zaman iščemo." 

(Trstenjak, 1991, str. 31)  

Očesni stik ima odločilno vlogo v človeški komunikaciji. Začne se v prvih trenutkih 

človekovega življenja, ko se mati in otrok prvič pogledata. Med pogovorom z osebo lahko 

v njenih očeh odkrijemo odtenke, ki se v besedah niso pojavili. Z očmi se lahko naskrivaj 

spogledujemo z osebo ali ji pošljemo pomenljiv pogled. Kadar želimo z nekom vzpostaviti 

stik, ga po navadi najprej poiščemo in vprašamo z očmi ali neposredno. Kadar se želimo 

nekomu izogniti, oči zapremo. Z očmi lahko potrdimo in zanikamo tisto, kar govorimo. 

Včasih se s posameznikom ali s skupino bolje sporazumemo s pogledi kakor z besedami. 

Pri slabo razvitem očesnem stiku se zgodi, da en del telesa prevzame kontaktno funkcijo 

(telo, roke, noge) in potem funkcionira kot samostojen "pogovorni" partner. Igra oči je 

sestavljena iz enot, ki v določenem zaporedju privedejo do koraka. Če so vse enote v 

pravilnem zaporedju, govorimo o fazi. Kadar enota potrebuje vso našo pozornost, jo 

opisujemo z glagolom "odpirati se", ko pa že avtomatično prehaja do naslednjega koraka, 

jo opišemo s samostalnikom "odpiranje" (Rutten-Saris, 1992).  

Enote igre oči (prav tam):  

Odpirati pomeni s široko odprtimi očmi pogledati nekoga. Čutiš, da te nekdo vidi, da si 

opažen. Otrok pogosto dvigne tudi obrvi.  

Orientirati se: oči se obrnejo vstran, včasih tudi brada. Videti je, kakor bi ta gib spraševal:  

"Kaj je to? Kdo si? Kaj hočeš?" 

Pozdraviti: na začetku sestavljata pozdrav dva enostavna elementa: pomežikniti in 

nasmehniti se. Elementa se pozneje združita in dojenček se s celim obrazom nasmehne. 

Zaključiti: Oči se povesijo in odmori so vse daljši. Večkrat je pogled usmerjen stran od 

drugega. Še enkrat pride do intenzivnega stika, preden oseba zares odide. 

Zapreti: Oči so zaprte in glava je sklonjena na prsi. Slovo spada k dobremu stiku. 

Odmor: Pogled se sprehaja po prostoru ali pa je obrnjen navznoter. Dojenček ni živahen. 

Čas je, da se vtisi predelajo. 

Ljudje, ki so dlje v stiku z drugimi, oddajajo več znakov soglasja in nakažejo zaključek 

srečanja. Dober zaključek ponuja priložnost za potrebne odmore in je potreben, da se v 

drugem človeku ne vzbudi strah, da se mu bližina vsiljuje (Rutten-Saris, 1992).  
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Z izmenjavanjem vzpostavimo medsebojni stik in ustvarimo pomembno srečanje, ki je 

polno čustvenih, igrivih in spoznavnih elementov. Faze prijaznega srečanja se vse bolj 

bogatijo s posnemanjem (izmenjava), z novimi komponentami (dodajanje), z vedno 

novimi pričakovanji in dinamiko (igrivi dialog). Napolnjen stik nastaja, kadar med 

izmenjavo vsakokrat dodamo nekaj novega. Čim bolj ima izmenjava obliko igranja, tem 

večja je motivacija, veselje je večje in boljši je stik. Takrat je učinek najboljši, pa tudi 

dojenček se lažje zbere. Za razvoj enot, korakov in faz je potreben čas. Odmori so prav 

tako pomembni kakor trenutki dejavnosti. V njih se preko prijazne igre oči ustvarja osnova 

za zaupanje in povezovanje ter motivacija za učenje (Rutten-Saris, 1992).  

4.4.3 Ritem 

Vsak element EBL-a se izraža v ritmu, saj je ritem najmanjši element vedenja. 

Novorojenček že takoj ob rojstvu reagira s svojim telesnim ritmom, ki postaja vedno bolj 

prepoznaven. Zdravi ljudje v aktivni komunikaciji uglasimo svoje ritme z drugimi ljudmi 

− uglasimo ritme dihanja, očesnega gibanja in srčnega utripa. Takrat pravimo, da smo na 

isti valovni dolžini, kar občutimo znotraj in zunaj sebe. Osebe, ki zaostajajo v razvoju, 

izražajo osnovne, enostavne gibe, s katerimi izražajo svoj notranji ritem. Ker se ne 

usklajujejo z našim ritmom, se mi usklajujemo z njimi. Osebe z nevrološkimi problemi 

svojih ritmov ne morejo spremeniti na ustrezen način, zato se ne morejo usklajevati z 

drugimi. Kadar en del telesa ne more biti v kontaktu z drugimi deli, moramo vložiti veliko 

energije v svoje komuniciranje, da lahko usmerimo nedeljeno pozornost na sogovornika.  

Ritem oz. ritmično gibanje mnoga primitivna plemena še danes uporabljajo v zdravilne 

namene – šamani v Afriki. V terapiji je nujno potrebno, da prevzamemo ritem ali pa le del 

ritma oseb, s katerimi delamo, in tako ustvarimo ritmično celoto. V ritmični celoti 

ustvarimo strukturo, kar je dobra osnova za učenje. Vemo, kako bomo zgradili dober 

kontakt, in ne pričakujemo takojšnjih rezultatov (Rutten-Saris, 1992).  

 

5. GIBANJE IN PLES 

Stara kitajska pripovedka opisuje stonogo, ki je umrla od lakote, saj je ohromela, ker ji je 

bilo rečeno, da se mora najprej prestopiti z oseminsedemdeseto nogo, potem pa premakniti 

naslednje noge v določenem zaporedju. S to zgodbo Laban (2002) pokaže, da gibanja ni 

mogoče razumsko razložiti. Nesrečna stonoga je bila žrtev mehaničnih zakonov, ki imajo 

malo opraviti s spontano umetnostjo gibanja. Za obvladanje gibanja moramo združiti 

notranjo motivacijo in pridobljeno znanje. Gibanje je rezultat želje po nečem, kar naj bi 

imelo neko vrednost, ali pa stanje duha. Oblika in ritem gibanja opredeljujeta namen 

osebe, ki se giblje v določeni situaciji. Lahko gre za trenutno počutje in reakcijo ali pa za 

stalne osebnostne poteze (Laban, 2002). 
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5.1 Opredelitev gibanja 

Leksikon Cankarjeve založbe (1994) gibanje pri človeku opredeli kot premagovanje 

telesne teže oz. težnosti in spreminjanje položaja, napetosti, prostora v telesu in zunaj 

njega v širšem prostoru v tekočem času. 

Besedo motorika Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994) književno (knjiž.) 

opredeljuje kot sposobnost telesa za gibanje; prizadeta je otrokova motorika. Glasbeno 

(muz.) pa pomeni neprekinjeno, enakomerno potekajoče ritmično gibanje; motorika v 

baročni glasbi. Kineziologija opredeljuje motorične sposobnosti kot funkcionalne 

strukture, ki se aktivirajo, kadar je potrebno opraviti določene motorične naloge. 

Kineziologija je veda, ki proučuje človekovo gibanje, motorika pa je kineziološka 

disciplina. Izraz motorika pomeni (1) gibalnost in (2) nauk o gibalnih funkcijah (Kroflič, 

1999). Predmet proučevanja motorike so fiziološke ravni upravljanja gibalnih dejavnosti, 

gibalne sposobnosti, gibalni vzorci, gibalni razvoj, povezanost čustvenega, socialnega in 

psihomotoričnega razvoja, vpliv telesnih vaj na organizem in tudi motnje v motoričnem 

razvoju.  

Kineziologi razčlenjujejo človekove gibalne sposobnosti na (Kroflič, 1999): 

 telesno-funkcionalne sposobnosti: mišična napetost, mišična vzdržljivost, srčno-

žilna in dihalna sposobnost, gibčnost; 

 motorične sposobnosti: koordinacija, ravnotežje, moč, gibljivost, hitrost, 

preciznost; 

 gibalne spretnosti: stabilnost, manipulacije – ravnanje z različnimi predmeti, 

osnovna gibanja, premikanje v prostoru. 

5.1.1 Simbolika giba 

Gib je samoizrazen (spontan), simbolično izrazen ali oboje. Lahko nakazuje vprašanja in 

namene v sporazumevanju med ljudmi, lahko je konvencionalno simboličen (govorica 

gluhonemih). Izražen gib se navadno nanaša na počutje in čustva. Način gibanja nakazuje 

izvajalčevo psihično stanje, nervoznost, mirnost, napadalnost, nežnost idr. Lahko pa je 

čisto spontan, kakor je v govoru vzklik, navaja Kroflič (1999). 

Gib kot izrazno sredstvo plesa ni enak vsakdanjim gibom, saj ga plesalec svobodno 

oblikuje. Pri tem izraznem sredstvu mora dobro poznati njegove odlike, vedeti mora, kaj 

naj z njimi dela in kaj lahko naredi, da bo gibalna oblika dobila splošen, simboličen 

pomen, pravi Zagorc (2008). Nadaljuje z mislijo, da je gib posledica sprostitve, usmeritve 

energije in razkritje sile. Kvalitete se v plesnem gibu neprestano kombinirajo in prepletajo. 

Kadar vidno zaznavamo napor telesa in napetost mišic, lahko razločimo kvaliteto 

napetosti. Včasih pa je napetost skrita in se zdi gib popolnoma brez napora, čeprav je od 

plesalca zahteval veliko moči. Plesalec napetost občuti kinestetsko, gledalec pa jo zazna z 

vidom.  
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Gibanje postane tudi svobodna simbolična oblika, umetniški element in plesna kretnja, 

kadar posreduje čustva, značilnosti vedenja ter izraža različne fizične in mentalne 

napetosti. Gre za navidezne gibe – iluzije, igrane kretnje, ki so simboli človekovega 

hotenja. Spontanost kretenj je v plesnem gibanju iluzija in prav tako tudi moč, ki jo 

izražajo. Plesalec z ustvarjanjem gibalne oblike ali dinamične podobe v prostoru in času 

izraža iz vsakdanjosti posplošene oblike čustvovanj, občutenj in odnosov. Skupaj z 

navidezno dinamično podobo postane simbol (Kroflič, 1999).  

Gib lahko izrazi neskončno skalo čustev in razpoloženj, za katere marsikdaj beseda ne 

zadostuje, navaja Otrin (1998). Zanj ples premaguje razdaljo med telesom in dušo, med 

nebrzdanim izbruhom čustev in med nadzorovanim vedenjem. Zaključuje z mislijo, da se v 

današnjem času izgublja občutek za gib in s tem za ples. Zaradi spodobnosti se 

obvladujemo in ne dopuščamo telesu, da bi izražalo naše občutke in čustva. 

5.2 Labanova analiza človekovega gibanja  

Človekovo gibanje je drugače kakor kineziologi raziskoval Laban (1879–1958). Kot slikar, 

arhitekt, koreograf in plesni pedagog ter teoretik gibanja in plesa je analiziral človekovo 

vsakdanje, delovno in plesno gibanje. Proučeval je problematiko gibanja človeka glede na 

strukturo, prostorske odnose, izrazne kvalitete in psihosocialne vidike (Maletić, 1983).  

Značilne vsakdanje človekove drže ljudi je Laban razporedil v štiri skupine (Kroflič, 

1999):  

1. Oblika "stolpa" ali "puščice" − razpotegnjeni, ozki in vitki liki posameznikov. 

2. Oblika "zidu" − široki, ploščati in čvrsti liki. 

3. Oblika "klobčiča" − pokrčeno, zaokroženo telo s pritegnjenimi nogami.  

4. Oblika "vijaka" − značilna zavitost telesa v ramenskem delu. 

Laban (2002) poudarja, da je gibanje bistvo obstoja, saj povsod v naravi prevladuje 

spreminjanje. Ljudje smo razvili materialno in duševno potrebo po osebnem razmerju z 

drugimi, pri čemer gibanje igra najpomembnejšo vlogo. Notranja gibanja občutja in misli 

se zrcalijo v očeh, v izrazu na obrazu in gibih rok. Odrska umetnost se je razvila iz 

mimike, ki upodablja notranje gibe s pomočjo vidnih zunanjih gibov. Tako sta glasba in 

govor nastala iz gibov, ki so postali slišni. Vsak govor spremlja tudi telesna napetost, ki 

včasih pove več o govorcu kakor besede. Mimika, ples, igra in petje so prežeti z gibanjem. 

Gibanje je navzoče pri igranju na glasbila, slikanju in pri vseh umetniških dejavnostih. 

Elementi gibanja so vedno isti ne glede na to, ali je cilj gibanja delo ali umetniška 

predstava. Človek izvaja gibe predvsem zato, da si ohranja življenje, in to aktivnost 

imenujemo delo.  

Laban je ugotavljal, da ko se človek giblje, se giblje v prostoru in času, z določeno močjo 

in v določenem toku. Na osnovi analiziranja človekovega gibanja je prišel do zaključka, da 

so štiri kategorije (prostor, čas, moč in tok) osnova za opredeljevanje vsake vrste 

človekovega gibanja – vsakdanjega, delovnega, športnega ali plesnega (Kroflič, 1999).  
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Avtor opredeljuje osem kombinacij treh kategorij (prostor, moč in čas), v katerih se kažejo 

značilna človekova gibanja. Poimenoval jih je "efort" akcije (angl. effort, napor), ki 

označujejo energetsko in motivacijsko značilnost posamezne gibalne akcije (Kroflič, 

1999).  

 "EFORT" AKCIJA MOČ ČAS PROSTOR 

1. udarec močno hitro naravnost 

2. potiskanje močno počasi naravnost 

3. dotik šibko hitro naravnost 

4. drsenje šibko počasi naravnost 

5. zamah močno hitro v loku 

6. zvijanje močno hitro vijugavo 

7. trepet šibko hitro neravno 

8. zibanje šibko počasi neravno 

Tabela 1: Osnovne kombinacije kategorij moči, časa in prostora po Labanu (Kroflič, 

1999, str. 28). 

Za Labana (2002) je telo instrument za izražanje s pomočjo gibanja. Je kot orkester, v 

katerem so vsi deli povezani v celoto. Različni deli se lahko povežejo v večglasno akcijo 

ali pa en del nastopa kot "solist", medtem ko drugi umolknejo. Lahko tudi en ali več delov 

prevzamejo vodstvo in drugi nastopajo kot spremljava. Normalen doseg udov, ko se 

stegnejo stran od telesa brez spremembe težišča, določa normalne meje osebnega prostora 

ali kinesfero, v kateri se gibljemo. Ta kinetični prostor je nespremenljiv v razmerju s 

telesom, čeprav se premaknemo iz osnovne pozicije; potuje s telesom po skupnem 

prostoru. Z udi lahko sežemo daleč stran od telesa ali čisto blizu. Včasih so ti gibi zaprti in 

zadržani, drugič pa so sproščeni in široko odprti in vključujejo gibanje celega torza. Tako 

se kinetični prostor širi in krči. 

Labanovo delo je izrednega pomena za razvoj plesne umetnosti. O plesu je napisal veliko 

knjig, v katerih je pojasnjeval svoja načela in poglede. Njegova široka razgledanost ga je 

obvarovala ozkega pogleda na ples, ki zanj ni samo izražanje čustev niti gola interpretacija 

glasbe, pač pa gibanje v tridimenzionalnem prostoru. Izredno pomembna je socialnost 

njegovega plesa, kjer so vsi člani enakopravni in ni zvezd ali velikih solistov. Želel je 

naučiti ljudi – plesalce, da svoje osebne kretnje prilagodijo gibom množice – skupine, ker 

če bodo fizično obzirni drug do drugega, bodo kmalu tudi psihično. Ples je obravnaval kot 

izredno pomembno vzgojno sredstvo (Otrin, 1998). 
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Izkristalizirala sta se dva nova pojma kot pomembni točki plesne vzgoje: korevtika in 

evkinetika. Prva pomeni gibanje v prostoru – kam, druga pa je izrazna kvaliteta gibanja – 

kako. Teoretična razmišljanja so ga privedla do zamisli o plesni pisavi – kinetografiji (grš. 

kinein – gibati se; grafein – pisati), in sicer kako na dvodimenzionalni papir zapisati 

tridimenzionalno gibanje. V Ameriki imenujejo to pisavo Labanotation (Otrin, 1998). 

Bil je prvi, ki je teoretično utemeljil takratna plesna iskanja in hotenja ter pokazal pot, po 

kateri naj se ples razvija, in ga zato upravičeno imenujejo oče sodobnega plesa. Njegovo 

načelo je bilo, naj se telo giblje v okviru svojih možnosti in sposobnosti in naj ne bo 

omejeno z raznimi pravili in dogmami (prav tam).  

5.3 Značilnosti plesa  

"Če znaš govoriti, lahko tudi poješ, če se lahko premikaš, lahko tudi plešeš.“ (afriški 

pregovor) 

Dolgo časa so znanstveniki menili, da je ples človekova iznajdba, kar pa so ovrgla mnoga 

opažanja in dokazani primeri. Tudi živali poznajo ples, ki ga lahko imenujemo nekakšen 

praples, navaja Otrin (1998). Čeprav ga verjetno ne občutijo tako kakor človek, so 

marsikdaj v njihovem gibanju elementi, ki jim lahko rečemo ples (primer: ruševec pri 

plesu med parjenjem popolnoma zgubi nadzor nas seboj). Gibanje v krogu je praoblika 

vseh plesov, kar nam dokazujejo opažanja pri današnjih primitivnih ljudstvih, nadaljuje 

Otrin (1998). Nekatera plemena so se naučila plesati ob gledanju opic, ki so se gibale po 

krogu in tolkle s palicami po štoru na sredini kroga. Podobno pravi Laban (2002), da je ena 

najbolj značilnih primitivnih mimičnih plesnih predstav sestavljena iz posnemanja gibov 

živali. Iz potrebe po igranju in plesanju se je razvila raznolikost tradicij gibanja na vseh 

področjih človekovega udejstvovanja. Ples je prijetna spremljava pri delu, spremlja 

bojevanje, lov, ljubljenje itd. Med plesom, med premišljevanjem z gibanjem, smo se prvič 

zavedli sorazmerne urejenosti svojih višjih teženj po duhovnem življenju. Primitivni 

človek je z razvojem zmogljivosti premišljevanja in plesa otrokom in mladini predajal 

moralne in etične norme (prav tam).  

Za Payne (1992) je ples ritmično, izrazno gibanje in je odlično sredstvo, ki prinaša 

urejenost v neurejeno življenje. Nekatere oblike plesa je mogoče najti v vsaki kulturi in 

segajo v začetke človekovega izražanja. Brez gibanja ni življenja. Gibanje je eden izmed 

kriterijev za življenje vsakega organizma. 

Ples je najstarejše sredstvo za izražanje telesnih, čustvenih in duhovnih razsežnosti. 

Ritmično gibanje, geste, petje, glasba so sestavni elementi vseh kultur na našem planetu. 

Ples poznajo po vsem svetu, tako najbolj primitivni kakor najbolj izobraženi ljudje. Ples se 

navadno začne iz nezaznavnega vzgiba naše notranjosti in preraste v eksplozijo energije ali 

zgolj v neutrudno veselje v gibanju. Včasih je ples ujet v gibalne forme, včasih je 

improvizacija, zrcalo trenutnega počutja, spajanja z glasbo, zvokom, ritmom, partnerjem, 

soplesalci in tudi z gledalci (Zagorc, 2008).  
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Vogelnik (1994) meni, da razgibano telo oživi v plesu, ko je povezano z osebnim izrazom. 

Ples zanjo ni samo gibanje, ampak tudi izražanje čustev, doživetij, razmišljanj in reakcij s 

telesnim gibanjem. Spodbude za ples izhajajo iz naših notranjih telesnih, čustvenih, 

doživljajskih ali razumskih vzrokov ali kot odzivanje in odgovori na zunanji svet. 

Ples je tesno povezan z družbenim razvojem in je del človekovega bivanja in delovanja. 

Človeka spremlja pri vseh obdobjih njegovega življenja, od rojstva do smrti, pri vsakem 

pomembnejšem dogodku, poudarja Otrin (1998). Zgodovinsko gledano je ples prvinski 

izraz človekove ustvarjalnosti, kajti telo je človeku najbližji "inštrument", s katerim se je 

izražal. Za mnoge teoretike umetnosti je ples najbolj občutljiva in najlepša umetnost, ki se 

odkriva ne le kot slika ali abstrakcija življenja, temveč kot življenje samo. Glede na 

pomen, ki ga je imel ples v dojemanju kulture gibanja v posameznih zgodovinskih 

obdobjih, so se definicije plesa spreminjale skozi stoletja (Zagorc, 2008, str. 9).  

 "Ples je elegantno gibanje, komponirano iz lepih drž, kontrastiranih z gracilnimi potezami 

telesa in njegovih delov." (18. st., angleški plesalec in koreograf John Waaver) 

 "Ples je umetnost gracioznih, natančnih, lahkotnih korakov, uglašenih z glasbo tako, kakor 

je glasba umetnost zvokov in melodij, ugodnih za poslušanje." (francoski baletni 

reformator Jean Georges Noverre; Pisma o plesu, 1760) 

 "Ples je organizirano gibanje telesa s skoki in koraki, harmoniziranimi s spremno glasbo 

inštrumentov in petjem.“ (Enciklopedija 1772, Diderot in d`Alembert) 

 "Ples je dejavnost, namenjena izražanju čustev skozi gibanje telesa v skladu z oblikovanim 

ritmom." (Slovar plesa, 1895, Delsart) 

 "Ples je tekoče gibanje telesa, usklajeno z oblikovanim ritmom v oblikovanem prostoru." 

(kritik, estet in pisec Andre Levinson; Današnji ples, 1929) 

Ples je ritmično gibanje telesa v povezavi s čustvenim ali duševnim delom naše osebnosti. 

Primer spontanega izbruha veselja v nekontroliranem gibanju, ko krilimo z rokami po 

zraku in koga objamemo. Taka in podobna ritmizirana gibanja v prostoru prepoznavamo 

kot ples, razlaga Vogelnik (1994). Zanjo plesati pomeni, da se spontano ali zavestno 

podredimo zakonom in pogojem, ki določajo ples. Te zakone pogojujejo plesni prostor kot 

prostorska dimenzija, plesni ritem kot dimenzija časa in poudarkov ter plesalčevo telo, ki 

omogoča raznolikost plesnega gibanja in določa njegovo obliko in meje.  

Nekateri plesi so stari tisočletja, drugi stoletja, nekateri pa so se pravkar rodili. Pojavnih 

oblik plesa je neskončno; ples je otroško rajanje in poskakovanje, vrhunska izvedba 

gibanja pri baletu, topotanje plemena za dež, je karneval, predstava … navaja Zagorc 

(2008). Razlikuje ples širokih ljudskih množic (ljudski, etnični, karnevalski, družabni), 

ples izbranih vrhunskih umetnikov (balet, scenski ples, sodobni ples, džez, muzikal) in 

ples vrhunskih športnikov (športni ples). Zaključuje z mislijo, da je ples ponekod in v 

različnih zgodovinskih obdobjih del izobrazbe, del vsakdanjih in prazničnih doživetij, je 

religija, poklic, kultura, vzgoja, zabava, predstava, zdravilstvo, terapija, umetnost ... 
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Ples poteka na telesni, psihični, intelektualni, duševni in duhovni ravni. Naše gibanje je 

odvisno od fizičnih sposobnosti (motorične sposobnosti – moč, gibljivost, ravnotežje …) 

in od intelektualnih sposobnosti (pomnjenje, razumevanje, spomin, učenje …). Odvisno pa 

je tudi od duševnih in duhovnih sposobnosti, kot je emocionalna in psihična stabilnost, 

sposobnost izražanja čustev, dojemanje glasbe in ritma itd. (Zagorc, 2008).  

Zaključujemo z mislijo Labana (2002), ki pravi, da nobena posebna metoda ali slog plesa 

nista pomembnejšega od drugega. Ti plesi so posebna, stilizirana oblika, vzeta iz 

velikanskega zaklada gibov, ki jih je sposobno izvršiti človeško telo. Vsak slog plesa 

predstavlja poseben izbor gibov, ki so rasnega, družbenega ali kakega drugega izvora. 

5.4 Ustvarjalni gib in ples  

"Ples je razmišljanje in sporočanje s telesom." (Borota, B., in drugi, 2006) 

Russell (1986) poudarja pomen vzgoje, ki bi morala stremeti k razvijanju desne 

možganske polovice, saj se brez njenega razvoja izgublja izvirnost in izdelki postajajo 

stereotipni. Znanstvene metode podajajo razmišljanje o načinih, metodah in sredstvih, s 

katerimi bi v večji meri vplivali na razvoj desne možganske polovice, pravi Zagorc (2008) 

in nadaljuje, da sodobna psihologija poudarja pomembnost zaznavanja sveta s čutili. Vse, 

kar doživimo, čutno dojamemo in zaznavamo preko lastne izkušnje, ostaja bolje zapisano 

v naših možganih. Zaključuje, da sodobni pedagogi v svoje delo vse bolj vključujejo 

ustvarjanje z glasom in zvokom, z barvo, glino in vsekakor tudi z gibom.  

Ples spodbuja razvoj splošne motorike, koordinacijo gibov, orientacijo v prostoru in času, 

ravnotežje ter gibljivost in tudi hitrost, vzdržljivost in natančnost. Ples pozitivno vpliva na 

otrokovo samopodobo, odnose v skupini ter lažje razumevanje sveta (Geršak, 2006). 

Zagorc (2008) poudarja, da ustvarjanje s telesom in gibanjem deluje kot komunikacija, kot 

učna metoda, kot preventiva, kot terapija, ki zadovoljuje osnovne otrokove potrebe po 

gibanju in omogoča samouresničevanje v socialni interakciji. Omogoča spoznavanje 

samega sebe skozi drugačno aktivnost, odkriva bogastvo in raznolikost gibanja z lastnim 

telesom, razvija občutek zavedanja, sožitja z okoljem in s samim seboj. 

Metoda ustvarjalnega giba je način dela, pri katerem otroci z gibanjem izražajo, oblikujejo 

in ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine preko igre. Tako otrok komunicira, ustvarja, se 

sprošča in uči skozi didaktične gibalne, plesne in rajalne igre, socialne igre in različne 

načine sproščanja (Kroflič, 1999, v Geršak, 2006). Gibanje, ki služi izražanju, 

komuniciranju, oblikovanju in ustvarjanju, je naravno človekovo gibanje, zato učitelj ne 

potrebuje posebnega predznanja, temveč metodično znanje, iznajdljivost in izvirnost. Z 

vnašanjem giba v učno-vzgojni proces ustvarja sproščeno počutje ter tako olajšuje 

vzgojno-izobraževalni proces in spodbuja otrokov emocionalni, socialni in intelektualni 

razvoj (Kroflič, 1999). 
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Ustvarjalno gibanje ima večkratno vrednost, ker prispeva k razvoju hkratnega zavedanja 

sebe in okolja, krepi predstavljanje, integrira zavedanje, zaznavanje, spominjanje, 

občutenja, misli in akcijo. Ustvarjalno gibanje, ki povezuje gib in predstavo, zato omogoča 

najvišjo stopnjo integracije (Frostig, 1970, v Zagorc, 2008).  

Vsakdo lahko uživa v ritmu, v svobodnem, improviziranem in nadzorovanem izraznem 

gibanju, vsakdo lahko užije čutno veselje do ustvarjanja, pravi Zagorc (2008). V tem vidi 

bistveno vrednoto plesa in meni, da bi moral postati del vzgojno-izobraževalnega procesa.  

5.4.1 Vključevanje giba kot izrazne oblike v vzgojno-izobraževalni proces 

Po nekaterih osnovnih šolah v Sloveniji se uveljavlja celostna integrirana metoda 

poučevanja in učenja – konvergentna pedagogika belgijskih avtorjev (deloma slovenskega 

rodu) Wambach. Ena od njenih pomembnih značilnosti v proces učenja vključuje izražanje 

telesa ob glasbi, nebesedno dramatizacijo in igro vlog. Avtorja posvečata veliko pozornost 

tudi dihanju in ritmu kot sredstvom sproščanja. Telesno in glasbeno izražanje je izhodišče 

za različne dejavnosti in poleg individualnega spodbuja tudi skupinsko ustvarjanje in 

pozitivno komunikacijo (Kroflič, 1999). Vaje telesnega izraza ob glasbi otroku pomagajo, 

da postopoma razvije svojo telesno shemo, to je uravnovešeno reševanje konfliktov med 

njegovim jazom in zunanjim svetom (Geršak, 2006, v Wambach, 1999). 

Psihomotorična in osrednja sestavina waldorfske pedagogike, t. i. evritmija pomeni v 

umetnosti skladnost in ubranost. V začetku 20. stoletja postane ta izraz oznaka za novo 

umetnost giba, ki jo je Steiner opredelil kot vidni govor, ki z gibanjem posameznika ali 

skupine izraža duševno vsebino po določenih zakonitostih, tako kot govor ali glasba. 

Umetnost gibanja v evritmiji obsega človeka kot celoto, v kateri so telo, duša in duh eno 

(Steiner, 1987, v Kroflič, 1999). 

Kroflič (1999) ugotavlja, da se ustvarjalni gib kot metoda pouka vrašča zadnjih nekaj let 

na razredne stopnje osnovne šole. Izven strokovnih predmetov obstaja ustvarjalni gib kot 

metoda, način dela le izjemoma (glasbena vzgoja, jezikovni pouk). Kot samostojna tehnika 

ustvarjalnega mišljenja od vključno predmetne stopnje dalje pa ne obstaja. Avtorica 

poudarja, da je življenje in delo v razredu ob gibnem ustvarjanju zanimivo, prijetno in 

ustvarjalno tako za učitelja kakor za učence. Gib pri pouku je sprostitev, izrazno sredstvo, 

spodbuda in metoda.  

Kroflič (1999) poudarja pomen ustvarjalnih gibalnih kooperativnih iger, ki so ena temeljih 

metod vzgoje za mir in nenasilje v šolah, na kar se navezujejo druge ustvarjalne metode 

reševanja konfliktnih problemov. Metoda "gledališča zatrtih" brazilskega avtorja Boala je 

sestavina ustvarjalnih kooperativnih iger v vzgoji za nenasilno reševanje konfliktov. 

Metodi ustvarjalnega giba in gledališča zatiranih se tesno prepletata in dopolnjujeta ne le 

kot metodi sodobne plesne oz. gledališke vzgoje, ampak tudi kot tehniki razvijanja 

ustvarjalnega mišljenja in sodobni ustvarjalni metodi celostnega poučevanja in učenja. 
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6. GIBALNO-PLESNA TERAPIJA 

6.1 Definicije gibalno-plesne terapije 

Payne (1992) gibalno-plesno terapijo predstavi kot uporabo ustvarjalnega giba in plesa v 

terapevtskem odnosu, kjer ni enega stila ali ene resnice. Posameznik se lahko spremeni v 

procesu integracije in osebne rasti. Poudarja odnos med gibanjem in čustvi. Osebe 

postajajo preko gibanja bolj uravnotežene in napredujejo v spontanosti ter prilagodljivosti. 

Preko gibanja in plesa postane viden notranji svet posameznika, ki se izraža s simboli. 

Odnosi z drugimi se tvorijo v skupnem plesu. Gibalno-plesni terapevt ustvarja varno 

okolje za izražanje, sprejemanje in podajanje občutkov. 

Dokter (1998) meni, da gibalno-plesna terapija poudarja samoizražanje in raziskovanje 

posameznika z odkrito komunikacijo in interakcijami, ki priznavajo enkratnost 

posameznika in njegove individualne potrebe. Ta cilj pomaga doseči terapevt. Po njenem 

mnenju sta osnovna temelja gibalno-plesne terapije telo in um, ki sta neločljivo povezana z 

intuicijo telesa. Oboje z gibanjem omogoča izraz nezavednega in preoblikovanja 

notranjega in zunanjega sveta posameznika.  

Stanton-Jones in Meekums (Stanton-Jones, 1992; Meekums, 2002 v Jones, 2005) sta 

povzeli teoretična načela gibalno-plesne terapije: um in telo sta v stalni interakciji; gibanje 

odraža osebnost; terapevtski odnos vključuje nebesedno razsežnost; gibanje je simbolično 

in prikazuje nezavedne procese; improvizacija v gibanju omogoča klientom 

eksperimentirati z novimi načini bivanja in odnosov; ustvarjalni proces pri svobodnem 

gibanju je sam po sebi terapevtski.  

Britanski odbor umetnostnih terapevtov UK Standing Committee for Arts Therapies 

Professions (SCATP) (Jones, 2005) gibalno-plesno terapijo opredeljuje s poudarkom na 

uporabi giba in plesa kot sredstva za vključevanje v "osebno povezovanje in rast". V 

središču tega je ideja, da obstaja povezava med gibanjem in čustvi. Ljudje z raziskovanjem 

gibanja postanejo bolj uravnoteženi, spontani in prilagodljivi. "Notranji svet" klienta se 

izraža z gibanjem in plesom; kar težko izrečemo, postane vidno preko plesa.  

Ameriško plesno združenje (American Dance Assosiation, ADTA) (Jones, 2005) gibalno-

plesno terapijo opredeljuje kot psihoterapevtsko uporabo gibanja kot proces, ki pospešuje 

čustveno, kognitivno, socialno in fizično integracijo posameznika.  

Irsko združenje umetnostnih terapevtov (The Irish Association of Creative Arts Therapists, 

IACAT) gibalno-plesno terapijo opredeljuje kot izrazno sredstvo v psihoterapevtskih 

odnosih, ki temelji na načelu, da gibanje odraža posameznikove vzorce mišljenja in 

čustvovanja – posamezniku je omogočena ustvarjalnost v procesu osebne integracije in 

rasti. S priznavanjem in podpiranjem gibanja klienta terapija spodbuja razvoj novih, 

prilagodljivih gibanj skupaj s čustvenimi doživljanji, ki spremljajo takšne spremembe 

(Jones, 2005).  
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Združenje angleških gibalno-plesnih terapevtov (The Association for Dance Movement 

Therapy, United Kingdom, ADMTUK 2002) pravi, da je gibalno-plesna terapija definirana 

kot psihoterapevtska uporaba gibanja in plesa. Preko tega lahko oseba ustvarjalno sodeluje 

v procesu pri uresničevanju čustvene, kognitivne, fizične in socialne integracije. Gibalno-

plesno terapijo opredeljujejo tudi kot obliko psihoterapije, pri čemer ima ustvarjalna 

uporaba gibanja in plesa ključno vlogo v terapevtski zvezi. Gibanje omogoča ustvarjanje, 

improvizacijo in izražanje čustev, kar je del procesa zdravljenja. Gibalno-plesna terapija se 

uteleša v dejanju (Payne, 2006).  

Vse te definicije so ukoreninjene v ideji, da s pomočjo gibanja in plesa klientov notranji 

čustveni svet postane jasen. Telesno izražanje je videti kot ponazarjanje osebnih simbolov 

in odnosov. Gibalno-plesni terapevti poudarjajo pomen ustvarjanja varnega in zaščitenega 

okolja, ki omogoča klientu uporabo improviziranih gibov (Jones, 2005).  

 

6.2 Razvoj gibalno-plesne terapije  

Uporaba gibanja in plesa kot katarzično in terapevtsko sredstvo je staro toliko kot sam 

ples, poudarja Levy (1988). Nadaljuje, da je bil ples v veliko primitivnih družbah tako 

bistven kakor prehranjevanje in spanje. Vse to je posameznikom ponujalo, da se izrazijo, 

da komunicirajo z drugimi preko čustev in da vzpostavijo stik z naravo. Plesni obredi so 

pogosto spremljali velike življenjske spremembe, saj je to spodbujalo osebno integracijo in 

temeljno vključevanje posameznika v družbo. Zapletenost in stres modernega življenja pa 

vodi veliko ljudi k občutkom odtujenosti, s pomanjkanjem stika s samim seboj, z drugimi 

in z naravo. Velik del zahodne miselnosti na prelomu tisočletja opisuje ločitev telesa od 

duha. Razvil se je formalni umetniški ples s poudarkom na tehniki in z malo pozornosti do 

plesalca. Medicina in psihoterapija je razvila različne oblike zdravljenja, najprej s 

poudarkom na telesu in pozneje s poudarkom na umu. Psihoterapevtski pristopi zdravljenja 

so bili skoraj v celoti verbalni in neaktivni (prav tam). 

V prvi polovici 20. stoletja se je na veliko področjih pojavila želja za odcepitev in omejitev 

od tradicij. Sodobni gibalni ples je želel nadomestiti toge in brezosebne oblike umetnosti z 

bolj naravnim, izraznim gibanjem s poudarkom na spontanosti in ustvarjalnosti. Na 

področju psihoterapije je bilo vedno več zanimanja za neverbalne in izrazne vidike 

osebnosti. Iz tega spreminjajočega se intelektualnega ozračja se je gibalno-plesna terapija 

pojavila v letih 1940 in 1950, zaključuje Levy (1988). 

 

 

 



Jarc, K. (2012). Združevanje metod gibalno-plesne in glasbene terapije pri otrocih s posebnimi potrebami 

v povojnem okolju. Specialistično delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

45 

 

6.2.1 Začetniki gibalno-plesne terapije 

Payne (1992) meni, da je gibalno-plesna terapija nova tako kakor vse druge umetnostne 

terapije (likovna, glasbena in dramaterapija) in se je pojavila zadnja izmed njih. Sedaj ima 

kakor vse druge umetnostne terapije svoja potrjena izobraževanja, supervizijo strokovne 

prakse in raziskovanje. Pa poglejmo, kako se je vse skupaj začelo. 

Glavni plesni terapevti so svojo poklicno pot večinoma začeli kot uspešni sodobni plesalci. 

Njihova izkušnja izvajalcev in učiteljev jih je vodila k uresničevanju prednosti uporabe 

plesa in gibanja kot oblike psihoterapije (Levy, 1988). Takratni balet je temeljil na 

tehničnih prvinah, show danceu pa je manjkala vsebina. Gibanju in plesu je bilo treba 

dodati čustvene vsebine. Začetniki sodobnega plesa so iskali nove oblike ustvarjalnega 

samoizražanja, ki so sporočale osebne izkušnje, notranje čustveno stanje in univerzalne 

teme. Revolucija v plesu je bila v skladu s spremembami takratnega časa (konec 19., 

začetek 20. st.), ko so nove ideje segale z različnih področij drugam in medsebojno 

vplivale, dajale podporo in navdih. Moderni ples je posameznikom omogočal svobodno 

ustvarjati nove oblike in neovirano uporabo telesa. Ti plesalci so raziskovali različne 

načine gibanja.  

Eden izmed začetnikov, ki je imel velik vpliv na moderni ples in s tem na gibalno-plesno 

terapijo, je bil Francois Delsarte (Francija, 1811−1871). Posvetil se je raziskovanju in 

organizaciji sistema za naravno izražanje kretenj igralcev in pevcev za zamenjavo 

površnih kretenj in položajev, ki so prevladovali v takratnem času (Levy, 1988). 

Isadora Duncan (1878 ZDA–1927 Francija) je zavrnila formalnost baleta in plesala bosa. 

Kot nasprotnica klasičnega baleta je poskušala oživeti ples antike. Razvila je nov način 

gibanja, ki se je naslanjal na grški ideal lepote. Prva je plesala na klasično koncertno 

glasbo (Chaiklin, Wengrower, 2009). 

Mary Wigman (Nemčija, 1886−1973) je uporabljala veliko improvizacije in obrednega 

gibanja, ritem glasbil ji je bil pomembnejši od partitur. Njeni študenti in tisti, ki so ji 

sledili, so bili glavni predhodniki in so vplivali na današnjo gibalno-plesno terapijo. Je ena 

najpomembnejših oseb v zgodovini evropskega plesa (Chaiklin, Wengrower, 2009). Njen 

plesni slog je v 30. letih v Slovenijo prinesla njena učenka Meta Vidmar, s čimer je v 90. 

postal tudi izhodišče za slovensko plesno terapijo (učenka Mete Vidmar dr. Breda Kroflič).  

Ena izmed ustanoviteljev gibalno-plesne terapije je Marian Chace (ZDA, 1896−1970). 

Leta 1966 je ustanovila Ameriško plesno terapevtsko združenje (American Dance Therapy 

Association) in postala njegova prva predsednica.  

Mary Whitehouse (1911−1979) je uporabljala spontano gibanje telesa, ki izhaja iz 

notranjih gibalnih občutkov, pri čemer posamezniki spoznajo simbolično naravo svoje 

komunikacije, kar odpira vrata k samozavedanju in možnosti sprememb. Svoje delo je 

imenovala Gibanje v globino (Movement in Depth), njeni privrženci pa so pozneje to 

poimenovali Pristno gibanje (Authentic Movement) (Chaiklin, Wengrower, 2009). 
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Trudi Schoop (1904 Švica–1999 Kalifornija, ZDA) je bila komična plesalka, ki je bila 

začetnica na področju zdravljenja duševnih bolezni z gibalno-plesno terapijo. Svoje 

metode je nenehno prepletala z ustvarjalnim, prilagodljivim in raziskovalnim slogom. 

Zaradi pripravljenosti, da preuči igrive, izrazne in ustvarjalne interakcije s svojimi klienti, 

je prispevala številne edinstvene gibalno-plesne tehnike (Levy, 1988). 

Znanje h gibalno-plesni terapiji so dodali še: Blance Evan, Lilian Espenak, Alma Hawkins 

in Irmgand Bartenieff. Njihovo delo ne obsega samo dela v psihiatričnih bolnišnicah in 

zasebnih praksah, temveč povsod tam, kjer je potrebno zdravljenje. Mnogi so se od njih 

učili in v svojih delih prispevali nove ideje in načine dela (prav tam).  

 

6.3 Značilnosti gibalno-plesne terapije 

V nadaljevanju bomo opisali teoretične temelje, ki so podlaga terapevtskim ciljem gibalno-

plesne terapije. Ta temelji na petih bistvenih teoretičnih načelih.  

Telo in um v nenehni vzajemni interakciji (Schoop 1974 v Stanton-Jones, 1992). Bistvene 

spremembe se lahko zgodijo na gibalni ravni, kar lahko vpliva na celotno delovanje 

človeka (Schmais, 1974 v Stanton-Jones, 1992). Gibalno-plesni terapevt stalno spodbuja 

kliente, da z gibanjem izrazijo, kar so v pogovoru ponotranjili. Vse to s svobodnim 

izražanjem in interpretacijo trenutnega gibanja.  

Gibanje izraža osebnost. Gibalno-plesni terapevti uporabljajo različne psihološke teorije, 

ki podpirajo to trditev. Za Freuda je ego prvi in predvsem telesni ego (Freud, 1923 v 

Stanton-Jones, 1992). Njegov naslednik Wilhelm Reich je zaključil, da so telesna drža, 

kretnje in gibanje naše obrambno opozorilo občutkov agresije, spolnosti in tesnobe. Menil 

je, da telo pokaže brazgotine otroških travm, kakor da ima telo spomin, ki ga um nima 

(Reich, 1933 v Stanton-Jones, 1992).  

Mnogo psihoterapevtov podpira idejo, da je zgodnja povezanost matere in otroka 

ključnega pomena pri oblikovanju osebnosti. Prvi pomembni odnosi so predvsem 

neverbalni dogodki. Gibalno-plesna terapija izkorišča neverbalne razsežnosti razvoja 

osebnosti z uporabo tehnik zrcaljenja klientovega gibanja. Zrcaljenje povzame pomemben 

razvojni psihološki proces: kot otroci se učimo, kdo smo, preko doživljanja sebe skozi 

odzive drugih (Stanton-Jones, 1992). 

Odnos med gibalno-plesnim terapevtom in klientom je osrednjega pomena za učinkovitost 

pristopa. Povezava, vzpostavljena med klientom in terapevtom, podpira in omogoča 

spremembe v vedenju (Schmais, 1974 v Stanton-Jones, 1992). V nasprotju s psihoterapijo, 

pri kateri so terapevtovi odzivi do bolnika v osnovi besedni, se gibalno-plesni terapevt 

odziva z zrcaljenjem, sinhronizacijo, dopolnjevanjem in interakcijo na gibanje klienta. 

Gibalno-plesna terapija je zelo koristna za kliente, ki so bolni ali so tako nazadovali, da so 

nedostopni za verbalni terapevtski proces. Koristna je tudi za tiste, ki se močno branijo 

verbalne terapije, saj uporaba telesa omogoča dostop do nezavednih čustev. 
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Gibanje, kakršne so sanje, risanje, govorni spodrsljaji, svobodne asociacije, je lahko 

dokaz nezavednega. Nezavedno je definirano s tistimi vsebinami uma, ki niso navzoče na 

področju zavedanja in vključujejo ideje, čustva in motive, ki so bili zatrti. Vsebine 

nezavednega predstavljajo primitivne, nagonske ali infantilne vidike osebnosti (Stanton-

Jones, 1992).  

Izrednega pomena so metafore in simboli, ki jih med gibalno-terapevtskim procesom 

oblikuje klient. Omogočajo dostop do nezavednih vsebin in so v pomoč pri ponovni 

vključitvi nezavednih čustev v zavest. Proces, ki se odvija od gibanja do simbola in 

interpretacije, je mehanizem za terapevtske spremembe (prav tam).  

Oblikovanje gibanja skozi improvizacijo je samo po sebi terapevtsko, saj posamezniku 

omogoča preizkušanje novih načinov gibanja, ki ustvarjajo nove izkušnje. Terapevtska 

vrednost ustvarjalnosti je izražena v psihološki teoriji ustvarjalnosti in je podlaga 

umetnostnim terapijam (Kubie, 1958 v Stanton-Jones, 1992). 

Razvoj samopodobe in samoizražanja skozi gibanje  

Opisujeta avtorja Warren in Coaten (Warren, 1993). Pravita, da znotraj vseh nas obstaja 

plesalec. V vsakodnevnem umivanju obraza, urejanju vrta ali peki kruha lahko opazimo 

svoje osebne dele koreografije, svoj poseben ples. Gibanje daje več pomembnih funkcij za 

vsako človeško življenje in telo je instrument izražanja. V otroštvu si z gibanjem gradimo 

sliko svojega sveta. Ko se razvijamo, raziskujemo svoje zmožnosti in se učimo, kaj naše 

telo zmore. Raziskovanje in gibanje telesa vodi do večjega zavedanja telesne strukture in k 

rasti telesne samopodobe.  

Avtorja poudarjata še pomembnejšo povezavo med gibanjem in čustvi. Z načinom gibanja, 

stanja in kretenj izražamo notranje čustveno stanje v vsakem trenutku; večkrat svoje 

počutje sporočamo s telesom natančneje kakor z besedami. Naše telo izraža "podnapise" 

našega verbalnega izražanja. Gibanje presega jezikovne ovire in nagovarja posameznike 

na prvinski, čustveni ravni. Za ljudi, rojene v visoko tehnološko in industrijsko razvitih 

družbah, ki se odmikajo od izražanja čustev, je lahko to zastrašujoče. Ker se čustvena 

energija ne izraža, postane potlačena in se pogosto odvaja skozi destruktivno ali asocialno 

vedenje. Avtorja zaključujeta, da je ples na najpreprostejši ravni izraz čustev z gibanjem in 

da v vsakem trenutku nosimo v sebi vsaj en ples. Ples je zrcalo duše in mati vseh jezikov 

(prav tam). 
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6.3.1 Cilji gibalno-plesne terapije 

V nadaljevanju bomo videli, kako lahko različne poti kreativnega gibanja in plesa v 

terapevtskem odnosu omogočajo spoznati potrebe različnih skupin klientov. Različni 

vidiki gibanja in plesa se uporabljajo za raziskovanje in reševanje klientovih problemov. 

Gibalno-plesna terapija kot psihoterapevtsko sredstvo ima korenine v ideji, da sta telo in 

um neločljiva, začenja z razlago Levy (1988). Njeno osnovno izhodišče je, da gibanje 

telesa odraža notranja čustvena stanja, spremembe v gibalnem vedenju pa lahko privedejo 

do sprememb v psihi, s čimer se spodbuja zdravje in rast. Glavni cilj gibalno-plesne 

terapije je pomagati posameznikom – tistim, ki so na splošno zdravi, in tistim, ki so 

čustveno ali duševno moteni, telesno ali duševno prizadeti – ponovno pridobiti občutek 

polnosti z doživljanjem temeljne enotnosti telesa, uma in duha. 

Stanton-Jones (Jones, 2005) v svojem delu z ambulantnimi bolniki psihiatričnega oddelka 

govori o naslednjih ciljih gibalno-plesne terapije: vključevanje in motiviranje klientov za 

gibanja, ki omogočajo nove načine sodelovanja z drugimi; raziskovanje podob, ki jih 

opazimo med gibanjem; razširjanje klientovega izraznega razpona gibanja v ravninah, 

oblikah in kvalitetah. Gibanje je sredstvo za varno izražanje klientovih frustracij in 

strahov. Gibanje podpira proces prizemljitve in orientiranja ter odpira možnosti 

simboličnega izražanja, komunikacije in interakcije.  

Pri opisovanju koristi gibalno-plesne terapije se Britansko združenje gibalno-plesnih 

terapevtov (prav tam) osredotoča na različne vrste povezovanja misli, čustev, dejavnosti 

ter notranjega in zunanjega sveta. Poudarek je tudi na zmogljivosti in razvijanju klientovih 

potencialov za povečanje samozavedanja, samospoštovanja in osebne neodvisnosti. 

Poudarja tudi posameznikovo sposobnost komunikacije in socialne interakcije. Pri tem je 

pomembno varno okolje in razvijanje zaupljivega odnosa. 

Nekatere oblike gibalno-plesne terapije uporabljajo besedno analizo, interpretacijo in 

razmislek. Druge oblike se osredotočajo na gibanje s terapevtom, ki daje le ustna potrdila o 

gibanju. V razpravah o svojem delu v posebni šoli z učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami Payne (1992) namerno uporablja ta zadnji način. Meni, da ni smiselno razlagati 

občutkov in misli otrok, ampak se dejavno osredotočiti na predstavljeno gibanje. To 

posreduje sprejemanje in priznanje tega, kar se dogaja, podpre sodelovanje in spodbuja 

otroke h govorjenju. 

Terapevt se pri gibalno-plesni terapiji pogosto giba skupaj s klientom in z njim fizično 

sodeluje. Payne (1992) je mnenja, da lahko terapevt preko fizične navzočnosti in skupnega 

gibanja vpliva na obliko in izražanje v smer terapevtskih ciljev. Terapevt s kazanjem 

možnosti gibanja odpira pot do komunikacije in klienta spodbuja h gibanju. 
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7. GLASBENA TERAPIJA 

"Glasba bo vedno ostala najvišja odrešujoča umetnost, saj dokončno uresničuje to, kar 

druge umetnosti le nakazujejo. S svojo čisto resno naravo preobrazi in prečisti vse, česar 

se dotakne." (Richard Wagner).
6
 

7.1 Kaj je glasba 

O glasbi je napisanih veliko misli in vsak izmed nas bi lahko napisal svojo. V nadaljevanju 

bomo predstavili nekatere misli znanih avtorjev
7
.  

"Glasba je višje razodetje kakor vsa modrost in filozofija." (Ludwig van Beethoven) 

"Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse bolečine srca." (William Shakespeare) 

"V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe, saj človeka usmerja v globine njegove 

duše." (Marij Kogoj)  

"Glasba začenja tam, kjer končuje beseda." (Heinrich Heine)  

"Kdor muzicira, srce odpira." (Salomon)  

"Glasba vodi k notranji ubranosti." (Konfucij) 

"Glasbena vzgoja je najpomembnejši inštrument, saj ritem in harmonija dospeta do skrivnih delov 

duše." (Platon) 

Merriam (2000) navaja nekaj definicij glasbe: splošni slovar iz Oxforda (Oxford Universal 

Dictionary, Third Edition, 1955) glasbo opredeljuje kot "eno izmed lepih umetnosti, ki se 

ukvarja s kombiniranjem zvokov, pri čemer upošteva lepoto oblike in izražanje misli ali 

občutka". Ameriški univerzitetni slovar (American College Dictionary Text Edition, 1948) 

navaja, da je glasba "umetnost zvoka v času, ki z elementi ritma, melodije, harmonije in 

barve izraža misli in čustva v značilnih oblikah". Podaja definicijo neznanega izvora: 

"Glasba je splet dejavnosti, predstav in predmetov, ki sestavljajo zvočni vzorec s 

kulturnim pomenom, tega pa prepoznavamo kot nekaj, kar obstaja na ravni, ki se razlikuje 

od vsakdanje komunikacije." Podobno razlago ponuja Farnsworth (1985 v Merriam, 

2000): "Glasba je narejena iz družbeno sprejetih zvočnih vzorcev."  

Iz antropološkega vidika glasbe Merriam (2000) zaključuje, da glasbene zvoke oblikuje 

kultura, katere del so. Zanj je glasba vedenjski vzorec in ne bi mogla nastati po naključju. 

Odvisna je od višine tona in ritma, kakor ju opredeljujejo člani posamezne družbe. Glasba 

je izključno človeški pojav, ki obstaja le z družbeno interakcijo in jo ustvarjajo ljudje za 

ljudi ter je oblika naučenega vedenja. Glasba ne obstaja in ne more obstajati sama na sebi, 

iz sebe in zase, vselej morajo obstajati ljudje, ki jo proizvajajo s posebnim delovanjem. 

Glasbe ne moremo definirati zgolj kot zvočni pojav, ker vključuje vedenje posameznikov 

in skupin posameznikov, njena posebna organiziranost pa zahteva družbeno sodelovanje 

ljudi, ki se odločijo, kaj je lahko glasba in kaj ne more biti.  

 

                                                 
6  http://www.violina.si/component/content/article/15-nekaj-misli-o-glasbi.html 

7  http://www.violina.si/component/content/article/15-nekaj-misli-o-glasbi.html 

http://www.violina.si/component/content/article/15-nekaj-misli-o-glasbi.html
http://www.violina.si/component/content/article/15-nekaj-misli-o-glasbi.html
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Motte-Haber (1990) piše o odnosu med glasbo, jezikom in govorom in poudarja, da glasba 

ni medij, ki bi bil na splošno namenjen sporazumevanju o medčloveških odnosih, in tudi ni 

varovalna lupina za vednost. Vselej je veljala za umetniški izraz, celo tedaj, kadar kot 

ozadje v letalih, čakalnicah, veleblagovnicah in dnevnih sobah prevzema funkcijo slabega 

oblikovanja okolja. 

7.1.1 Pomen glasbe za človeka 

"Glasba je najstarejša bitnost. Kadar se rodi otrok, ga uspavaš z glasbo. Ne zna brati, ne 

more razbirati slik, vendar zna poslušati glasbo." (Duke Ellington)8  

Glasba je temeljni komunikacijski kanal: zagotavlja sredstva, s katerimi lahko ljudje delijo 

čustva, namene in pomene. Glasba lahko povzroči močne telesne in vedenjske učinke, 

lahko je vzrok za globoka in močna čustva v nas. Lahko se izraža na nešteto prefinjenih 

načinov z neverjetnimi spretnostmi skladateljev in izvajalcev, ki lahko med ljudi z veliko 

hitrostjo posredujejo zelo zapletene informacijske strukture in vsebine. Glasbo lahko 

delamo z drugimi ljudmi in za druge ljudi. S svojo komunikativnostjo je lahko življenjska 

nit človeških interakcij za tiste, ki jim posebne potrebe otežujejo druge vrste komunikacije 

(Miell, D. in drugi, 2006).  

Sicherl-Kafol (2001) izpostavlja, da glasba glede na svoje antropološko izhodišče 

zadovoljuje človekovo potrebo po estetskem doživljanju, sprejemanju in izražanju. 

Ukvarjanje z glasbo spodbuja duševni in telesni razvoj, čustvovanje, smisel za lepoto in 

estetskost. Glasba kot umetnost zajame posameznika celostno. Trdi, da če celostno 

glasbeno vzgojo uzremo v dialogu srca, uma in telesa, lahko v sozvočju z izsledki 

sodobnih raziskav ugotovimo, da podpira otrokov čustveni, socialni, duhovni, telesni in 

estetski razvoj.  

Dewhurst-Maddock (1999) opisuje zdravilno moč zvoka, ki je zanj sestavni del življenja. 

Že od nekdaj so ljudje uporabljali zvok za izmenjavo informacij o svetu in za medsebojno 

sporazumevanje. Že pred rojstvom smo slišali utripanje materinega srca in pridušene 

zvoke zunanjega sveta. Živimo v svetu zvokov; slišnih in neslišnih, glasbenih in 

neurejenih, ušesu tujih in domačih, stresnih in prijetnih; zvokov, ki uničujejo, in zvokov, ki 

zdravijo. Zvok je gibanje, ki ga ustvarjajo nihajoči delci ali telesa; je energija, ki se nahaja 

povsod v naravi. Glasba je posebna vrsta zvoka in vsesplošen, neomejen človeški jezik. 

Človeštvo že stoletja uporablja zvok in glasbo v zdravilne namene in zdravi tako, da 

obnavlja glasbeno celovitost telesa in duše. Glasba ima moč, da izzove čustveni vpliv, 

obide logične in analitične filtre uma ter vzpostavi neposreden stik z močnimi čustvi in 

strastmi, zasidranimi globoko v spominu in duhu.  

Starodavni recepti so pogosto predpisovali ritmično petje in ponavljajoče se melodične 

speve. Poznavanje zvokov, ritmov, odpevov je bilo bistveni element zdravilne moči 

šamanov, vračev in duhovnikov (Dewhurst-Maddock, 1999).  

                                                 
8 http://www.violina.si/component/content/article/15-nekaj-misli-o-glasbi.html 
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V Stari zavezi piše, da je David s svojo harfo ozdravil depresijo kralja Savla. Veliki 

učenjaki srednjega veka in renesanse so se zavedali, da je razumevanje glasbe bistveno za 

razumevanje vesolja in človeštva. Veliki skladatelji so odkrivali povezave med zvokom in 

glasbo ter zdravjem. Ugotovili so, da moč glasbe, ki jo pevec oddaja in se prenaša po 

zraku, vstopi v bolnikovo telo, da bi obnovila njegovo moč in dobro počutje. Devetnajsto 

stoletje je znanstveno raziskovalo fiziološke učinke glasbe z merjenjem učinkov na 

dihanje, srčni utrip, ožilje in krvni pritisk. Izbirali so glasbene odlomke, ki so uspešno 

odpravljali določene bolečine. Postopoma so spoznavali zdravilno vrednost zvoka in 

glasbe, še posebej na področju zdravljenja duševnih bolezni, psihološke rehabilitacije in 

delovne terapije (Dewhurst-Maddock, 1999).  

Glasba ima neprecenljivo vrednost pri vzgoji in izobraževanju mladih, piše Pesek (1997). 

Prispeva k socialnemu, emocionalnemu, intelektualnemu in fizičnemu razvoju in estetski 

rasti otrokove osebnosti. Glasba je umetnost, ki ideje in čustva izraža preko zvokov in 

ritmov. Ta komunikacija v nas razvija občutke polnosti in lepote in v nas vzbudi najgloblja 

čustva. Skozi glasbene izkušnje otroka ali odraslega spodbujamo k iskanju lepote in 

razumevanja in mu omogočamo najti samega sebe v doživljanju glasbene umetnosti.  

Glasbene izkušnje spodbujajo raziskovanje drugačnih in novih idej, povečajo otrokovo 

izražanje čustev, izostrijo zavedanje in opažanje čustev drugih. Otrok skozi poslušanje, 

izvajanje in ustvarjanje glasbe intelektualno raste, saj ga glasba vodi k razmišljanju in 

reševanju problemov, organizaciji zaznav in ustvarjanju novih pojmov. Ob petju in 

poslušanju glasbe si otrok pridobiva besedni zaklad, ki pospešuje uporabo jezika ter mu 

pomaga pri učenju besednih in zvočnih vzorcev. Glasbene izkušnje pomagajo tudi pri 

fizičnem razvoju, saj otrok ob petju, igranju na glasbila in ritmičnem gibanju pridobiva in 

povečuje nadzor nad svojim telesom in lažje raziskuje okolje (prav tam). 

Človeško telo je podobno zapletenemu, edinstvenemu in natančno uglašenemu glasbilu. 

Vsak atom, molekula, celica, tkivo in organ neprestano oddaja frekvence na telesni, 

čustveni, duševni ter duhovni ravni (Dewhurst-Maddock, 1999). 

7.2 Definicije glasbene terapije 

V nadaljevanju opisujemo definicije, ki se pojavljajo med glasbenimi terapevti in 

strokovnjaki na tem področju.  

Blair poudarja (1987, v Jones, 2005) vpliv glasbe na čustveno plat našega uma; glasba 

vpliva na razpoloženje, lahko razbremeni ali ustvarja napetost. Omogoča izražanje želja in 

kompleksov za ustvarjalca ali poslušalca. Oblika glasbe je odprta za posameznikovo lastno 

interpretacijo in lahko prikliče v spomin realistične, domišljijske ali celo halucinirajoče 

podobe, kar klientu omogoča začasno pobegniti iz nesprejemljivega sveta. Glasba se 

povezuje s pomembnimi izkušnjami v življenju posameznika, vključno s tistimi, ki so bile 

morda pozabljene ali zatrte ter omogoča oživeti spomine. Glasba je močno povezana s 

skupnostjo in vpliva na odnose med ljudmi. V veliko družbah spodbuja občutke mistike in 

čaščenja, njena uporaba je skoraj nepogrešljiva v različnih verskih ritualih.  
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Blair (1987 v Jones 2005) meni, da je glasba pomembno sredstvo za nebesedno 

komunikacijo in medosebne odnose, prebuja empatijo med ljudmi, povečuje samozavest in 

izboljšuje socialne stike.  

Pryestleyjeva (1975, v Jones, 2005) izpostavlja, da je glasbena terapija umetnost in kot 

taka zelo osebna in ustvarjalna oblika dela. Pravi, da so v glasbeni terapiji tri pomembne 

dejavnosti: glasbeni zvok in izražanje z glasbili ali z glasom; poslušanje glasbe s 

terapevtom in gibanje z glasbo.  

Po Novozelandskem združenju glasbenih terapevtov (The New Zealand Society for Music 

Therapy, NZSMT) je glasbena terapija načrtovana uporaba glasbe za pomoč pri zdravljenju 

in za osebnostno rast ljudi z opredeljenimi čustvenimi, fizičnimi in socialnimi potrebami. 

Poudarja glasbene možnosti v terapevtskih odnosih za razvoj komunikacije in jezika, 

intelektualni razvoj in podporo v času čustvenih izzivov. Opisuje vlogo glasbe v 

rehabilitaciji, za izboljšanje gibalne in telesne koordinacije, za pomoč pri izboljšanju 

spomina, domišljije, misli ter povečanja duhovne in kulturne identitete (Jones, 2005).  

Združenje glasbenih terapevtov s Floride (The Florida Association for Music Therapy, 

FAMT) ponovi večino zgornjih idej v svoji definiciji glasbe in glasbenih aktivnosti v 

programih zdravljenja telesnih, čustvenih, socialnih in kognitivnih težav otrok in odraslih z 

različnimi boleznimi in posebnimi potrebami ter v programih dobrega počutja, ki 

spodbujajo ohranjanje dobrega zdravja v splošni populaciji (prav tam). 

Ameriško združenje glasbenih terapevtov (The American Music Therapy Association, 

AMTA) poudarja, da glasbeni terapevti oblikujejo glasbene seanse za posameznike in 

skupine z uporabo glasbenih improvizacij, receptivnega poslušanja glasbe, pisanja pesmi, 

glasbenih podob, glasbenih nastopov in učenja preko glasbe (prav tam). 

Britansko združenje glasbene terapije (The British Society for Music Therapy, BSMT) 

postavlja v ospredje terapevtski odnos in pravi, da obstajajo različni pristopi k uporabi 

glasbene terapije. Ti so odvisni od potreb klienta, usmeritve terapevta in različnih vidikov 

dela. Temelj vseh pristopov pa je razvoj odnosa med klientom in terapevtom, saj je glasba 

osnova za komunikacijo v odnosu (prav tam).  

Britanski odbor za umetnostne terapevte (The UK Standing Committee of Arts Therapies 

Professions, SCATP) poudarja terapevtki odnos in pravi, da glasbena terapija zagotavlja 

okvir za vzpostavitev vzajemnega odnosa med klientom in terapevtom, kar omogoča dobro 

komunikacijo in spremembe. Terapevt si prizadeva vzpostaviti interakcije – skupno 

glasbeno doživetje, ki vodi k doseganju terapevtskih ciljev (prav tam).  

Združenje španskih glasbenih terapevtov (The Ambito de Deconcia e Investigacion en 

Musicterapia, ADIMU) v sodelovanju z univerzitetno psihiatrično bolnišnico poudarja 

komunikacijo in glasbeno terapijo vidi kot uporabo zvokov preko različnih glasbenih 

inštrumentov, vsakdanjih materialov, človeškega glasu, zvokov gibanja in telesne 

govorice. V terapevtskem odnosu se upoštevajo vsa neverbalna komunikacijska sredstva, 

od zvokov in šumov, celo zvočne izkušnje pred rojstvom (prav tam).  
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Njihov pristop h glasbeni terapiji je zakoreninjen v idejah, da posameznik predstavlja sebe 

glede na svoj trenutni duševni tempo, kar je lahko povezano z izkušnjami 

posameznikovega prenatalnega razvoja, razvoja v zgodnjem otroštvu ter družinskega, 

socialnega in kulturnega okolja. Glasbila so sredstva za izboljšanje komunikacije in 

terapevtskega procesa brez povzročanja strahu ali stresa pri klientu (Jones, 2005).  

Nekateri strokovnjaki, npr. Newham, so se osredotočili tudi na glas in terapijo. Glas se 

kaže kot izraz, kdo smo in kako se počutimo (Newham, 1999). S preoblikovanjem in 

izboljšanjem načina zvoka lahko spremenimo in izboljšamo način dojemanja sebe.  

Možnosti izražanja in ustvarjanja so na voljo vsakomur ne glede na njegove glasbene 

sposobnosti. Wigram (2002) je opozoril, da ljudje običajno domnevajo, da so za glasbeno 

terapijo potrebne glasbene sposobnosti. Nekateri napotijo nekoga h glasbeni terapiji, da se 

razveseli, zaradi glasbenih dejavnosti in razvijanja glasbenih veščin. Vsak posameznik je 

zmožen ustvarjati glasbo, s pomočjo katere glasbeni terapevt ugotavlja potrebe in cilje.  

7.2.1 Cilji glasbene terapije 

Za Fransa Schalkwijka (1994) je najpomembnejši cilj glasbenih aktivnosti uživanje ob 

ustvarjanju glasbe in s tem razvijanje samozavesti. Pri glasbeni terapiji v skupini ima 

posameznik možnost razvoja socialnih veščin, motoričnih sposobnosti in spoznavanja 

sebe. Poudarja, da glasbeni terapevti pri težavah z motoriko uporabljajo tudi gibanje.  

Glasbena terapija se uporablja za lajšanje bolečin pri anesteziji ali za zmanjšanje bolečin, 

pri preprečevanju depresije, za spodbujanje gibanja pri rehabilitaciji, za spodbujanje 

intelektualnega, socialnega in čustvenega delovanja in spomina, za krepitev komunikacije 

in koordinacije, za raziskovanje osebnih občutkov in za reševanje sporov (Bunt, 1997). 

Glasbeni center v Mostarju (The Mostar Music Centre, MMS) posameznike spodbuja k 

rasti, k spremembam v razvoju in vedenju in k prenosu glasbenih in neglasbenih veščin na 

druge vidike njihovega življenja. Poudarjajo pomoč glasbe ljudem iz osame v aktivno 

sodelovanje v svetu. Navajajo naslednje cilje glasbene terapije (Jones, 2005): olajša 

ustvarjalno izražanje pri ljudeh, ki ne morejo govoriti ali imajo primanjkljaje v 

komunikacijskih spretnostih; daje priložnosti za nove izkušnje, ki motivirajo k učenju na 

vseh področjih delovanja; ustvarja pozitivne, uspešne in prijetne socialne izkušnje; razvija 

zavest o sebi, drugih in okolju, krepi dobro počutje in spodbuja neodvisno življenje. 

Jones (2005) opisuje delo Cosgriffa (1986), ki je na Severnem Irskem delal z ljudmi s 

Parkinsonovo boleznijo v sodelovanju z nevrologi in psihoterapevti. Parkinsonova bolezen 

je posledica nevrofiziološke motnje in se kaže kot mišična togost, negibnost obraza, težave 

pri gibanju in hoji ter nemir. Glasbena terapija ocenjuje pozitivne učinke glasbe pri hoji, 

gibanju, drhtenju in govoru. Glasba zagotavlja motivacijo, daje ritmično spodbudo za 

začetek gibanja, povečuje mobilnost in pomaga pri nadzoru hotenih gibov. Cilj glasbene 

terapije je uporaba glasbe pri sprostitvi, ki lahko zmanjša nehoteno gibanje in omogoča 

večji nadzor hotenega gibanja.  
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Delo avstralske glasbene terapevtke Dawes (1987 v Jones, 2005) obsega cilje glasbene 

terapije, ki se nanašajo na fizično, intelektualno in psihosocialno delovanje. Cilji poskušajo 

zadovoljiti potrebe klientov, ki bi imeli koristi od alternativnega pristopa pri svetovanju, ki 

vključuje več možnosti za neverbalno izražanje čustvenih odzivov na njihove življenjske 

razmere. To je povezano s tremi različnimi pristopi: "okoljska" glasbena terapija, 

"svetovalna" glasbena terapija in "aktivna" glasbena terapija. Okoljska glasbena terapija 

želi vplivati in izboljšati okolje klienta. Cilji aktivne glasbene terapije se nanašajo na 

izboljšanje in ohranjanje fizičnega, intelektualnega in psihosocialnega delovanja, kamor 

spada verbalna in neverbalna komunikacija ali kognitivne sposobnosti, kakršne so spomin, 

koncentracija, sprostitev in socialna interakcija. Uporablja se poslušanje glasbe, petje, 

glasbene igre in različne aktivnosti. Cilj svetovalne glasbene terapije je izboljšati ali 

vzdrževati raven psihosocialnega delovanja, spodbujati komunikacijo, samoizražanje in 

samospoštovanje pri delu s posamezniki in skupinami, za identificiranje drugega z drugim 

in ustvarjanje spodbudnega vzdušja. Izbira glasbe odraža skupinsko ali posameznikovo 

čustveno stanje in lahko olajša pogovor in čustveno izražanje.  

Glasbeno terapijo v skupinski improvizaciji je Skewes (2002 v Jones, 2005) opisal kot 

močno sredstvo za delo s klienti, ki ne morejo uspešno komunicirati pri uporabi verbalnih 

sredstev, za poglobitev vase in v odnose z drugimi. Glasbena skupinska improvizacija 

spodbuja ljudi za svobodno in spontano izražanje in ustvarja interakcije z drugimi člani 

skupine. Klienti z glasbenim izražanjem odkrivajo sebe, kar je pomemben vidik glasbene 

terapije. Povezava med klientovim samozavedanjem, glasbo in odnosom s terapevtom 

poveča zmožnost učenja in rasti iz izkušenj. Glasba ponuja možnost izražanja abstraktnih 

idej in nezavednih čustev ter pomaga izraziti stvari, ki še niso bile predelane. 

Vse zgoraj naštete definicije trdijo, da glasba lahko ponudi varnost, ker dopolnjuje besede; 

lahko vsebuje in izraža močna čustva in se povezuje z duhovnim svetom. Ljudem 

omogoča živeti v trenutku in izraziti se na nov način. Igranje glasbe daje klientom večji 

občutek samozavesti in svežine po glasbeni izkušnji. Igranje na inštrumente je za nekatere 

kliente pretresljivo, za druge spodbudno in osvobajajoče ter za nekatere sproščujoče. 

Sodelovanje z drugimi ustvarja pozitivne učinke in pomaga razumeti, kaj drugi mislijo in 

čutijo (Jones, 2005). 

7.3 Razvoj glasbene terapije 

Ideja o glasbi, ki ima zdravilni vpliv na zdravje in obnašanje, je stara vsaj toliko kot 

pisanje Aristotela in Platona. Glasbena terapija se je odtrgala od vpetosti v modele drugih 

terapij in začela oblikovati samostojen specifični glasbenoterapevtski jezik v obdobju 

štiridesetih let dvajsetega stoletja. Bunt (1994) meni, da je bila za razvoj glasbene terapije 

odločilna druga svetova vojna, ki je bolnišnice napolnila z vojnimi veterani. Profesionalni 

in amaterski glasbeniki so postali del medicinskega tima in v bolnišnicah igrali veteranom, 

ki so trpeli zaradi fizičnih in čustvenih vojnih travm. Zdravniki in medicinske sestre so 

opažale opazne fizične in čustvene odzive pacientov, zato so zahtevali najem glasbenikov. 
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Zraslo je povpraševanje po glasbenoterapevstkem kurikulumu kot obliki šolanja 

glasbenikov za specialno uporabo glasbe. Prvi glasbenoterapevtski študijski program se je 

leta 1944 začel na Univerzi v Michiganu. Leta 1950 je bilo ustanovljeno Nacionalno 

združenje glasbenih terapevtov (NAMT) in leta 1971 Ameriško združenje glasbenih 

terapevtov (AAMT). Vzporedno z Ameriko se je v Veliki Britaniji leta 1958 oblikovalo 

društvo glasbenih terapevtov, ki so ga preimenovali v Britansko združenje glasbenih 

terapevtov (BSMT). Prva predavanja iz glasbene terapije je leta 1968 vodila čelistka in 

glasbena terapevtka Juliette Alvin (1897–1982) na Guildhall School of Music and Drama v 

Londonu (Bunt, 1994). Pri izobraževanju je dala poudarek na glasbenoterapevtske tehnike, 

in izpostavila improvizacijo kot osnovno in najbolj uporabljeno metodo pri vzpostavitvi 

odnosa med terapevtom in klientom. Njeno znanje je temeljilo na praksi z otroki v 

psihiatriji, še posebej z avtističnimi, delala pa je tudi z odraslimi psihiatričnimi bolniki. 

Svoje praktično delo je zapisala v številnih knjigah (Wigram, Pederson, Bonde, 2001).  

V začetku so se glasbeni terapevti v opisu glasbenoterapevtskih procesov naslanjali na 

strokovni jezik iz psihologije, filozofije in medicine. Kazala se je potreba po oblikovanju 

samostojne znanstvene discipline. V osemdesetih letih je postalo jasno, da se glasbene 

izkušnje ne da opisati v jeziku drugih terapevtskih panog. Glasbeni terapevt vstopa preko 

glasbe v svet glasbenih izkušenj in težko verbalno opisuje, kar doživlja in opaža, če nima 

dovolj širokega izrazoslovja. Narava umetnosti se večinoma izraža preko neverbalnega, 

skrivnostnega in očem prikritega. Treba je opustiti stare načine razmišljanja, oblikovati 

izrazoslovje v skladu s trendi časa in ustvariti glasbeni jezik (Amir, v Kenny, 1995).  

V Nemčiji (v mestu Herdecke) so se leta 1987 na prvem svetovnem simpoziju sestali 

pomembni glasbeni terapevti tedanjega časa, da bi skupaj oblikovali teoretske temelje novi 

glasbenoterapevtski panogi. Drugi svetovni simpozij glasbenih terapevtov z naslovom 

Vloga glasbe v človekovem življenju je leta 1982 gostila Univerza v New Yorku pod 

strokovnim vodstvom Barbare Hesser. Velja za pomemben mejnik v razvoju glasbene 

terapije kot samostojne znanstvene panoge, kjer se je izpostavilo vprašanje, kaj je tako 

edinstvenega v glasbeni izkušnji, da jo je moč uporabiti v terapevtske namene. Zbrani 

strokovnjaki so bili: B. Hesser, E. Ruud, H. Jensen, Robbins, B. Weller, W. Sears, C. 

Eagle, C. Kenny, H. Bonny, K. Bruscia, C. Madsen, R. Verney, R. Barcellos, C. Sekeles, 

L. Holland, J. Gilbert, K. Schilly, D. Burrows in mnogi drugi (Hesser, v Kenny, 1995). 

Glasbenoterapevtski simpozij je izpostavil potrebo po oblikovanju temeljev za novo teorijo 

glasbenoterapevtske discipline in po oblikovanju glasbenoterapevtskega jezika.  

Bistvena poteza za razvoj glasbenoterapevtske teorije je po mnenju Hesserjeve (1989), da 

morajo glasbeni terapevti posvetiti več pozornosti oblikovanju močne profesionalne 

identitete. Izpostavila je pomen podiplomskega študija glasbene terapije, ki študente 

spodbuja, da klinične tehnike postavijo v sistematično oblikovano teoretsko strukturo, z 

raziskovalnimi nalogami pa pospešijo razvoj glasbene terapije kot samostojne znanstvene 

panoge in jo predstavijo v vsej njeni globini in lepoti. Cilj glasbenoterapevtske teorije je, 

da služi klinični praksi in raziskovalni dejavnosti v glasbeni terapiji (Bruscia, 1998).  
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7.4 Značilnosti glasbene terapije 

Najprej se bomo osredotočili na princip normalizacije Boxill (1985) in v nadaljevanju na 

teorijo senzorične integracije Berger (2002). 

Glasbena terapija je ena najstarejših in najbolj naravnih sredstev za izražanje in 

komunikacijo. Boxill (1985) je glasbeno terapijo osvetlila preko "principa normalizacije", 

ki pomeni oblikovanje življenjskega okolja, izobraževanja, prostega časa in delovnih 

pogojev za vse ljudi, ki imajo kakršnekoli posebne potrebe. Bank-Mikelson (1982 v 

Boxill, 1989) definira ta princip kot ustvarjanje obstoja za duševno zaostale in ga 

približati, kolikor je mogoče normalnim pogojem za življenje.  

Boxill (1989) izpostavlja pomen glasbenoterapevtskega pristopa in funkcionalno uporabo 

glasbe kot sredstva zavedanja. Navaja tri načine glasbenoterapevtskih dejavnosti, ki 

izboljšajo delovanje različnih področij človekovega bivanja: petje, igranje na inštrumente 

in gibanje ob glasbi. Glasbena terapija počlovečuje, enači, socializira in normalizira. 

Boxill jo na kratko imenuje "glasbena terapija za življenje". 

Glasbena terapija je večplastna pri zadovoljevanju potreb klienta. Preko individualnega in 

skupinskega glasbenega ustvarjanja se pridobivajo življenjske spretnosti in spodbuja se 

samoodločanje. Dolgoročni cilji obravnavajo doseganje življenjskih veščin in izboljšanje 

splošnega čustvenega, fizičnega, duševnega in socialnega delovanja. Proces lahko izboljša 

motorične sposobnosti, komunikacijske spretnosti, kognitivne sposobnosti, socialne 

veščine in čustveno prilagoditev. Ker se ukvarja z vsemi temi področji delovanja, je 

glasbena terapija po mnenju Boxill (1989) primarna oblika zdravljenja. Cilji glasbene 

terapije so namenjeni soočanju potreb in problemov klientov, izboljšanju življenja in 

življenjskih spretnosti. Proces lahko poteka v obliki pridobivanja glasbenih veščin (igranje 

na inštrument), če je to dobro za razvoj in počutje osebe. Glasba je močna sila, ki ustvarja 

motivacijo za učenje, in sredstvo za obravnavanje oseb vseh starosti.  

Boxill (1989) navaja nekaj osnovnih razlogov za njeno učinkovitost in ustreznost: lahko 

neposredno prodre v človeka ne glede na vrsto inteligence ali sposobnosti; je univerzalno 

sredstvo komunikacije; je prijetna in varna za vzpostavljanje kontakta; spodbuja slušna, 

gibalna in taktilna občutja; spodbuja občutke in čustva, aktivira fiziološke in mentalne 

odzive, spodbudi in uskladi um in telo za delovanje; vpliva na pozornost; z glasbenim in 

neglasbenim vedenjem omogoča prilagodljivo družbeno sprejemljive načine obnašanja; 

njeni sestavni deli – ritem, melodija, harmonija, tempo, dinamika, višina tona, barva glasu 

in besedila pesmi – posamezno, kombinirano in kot celota služijo številnim terapevtskim 

namenom; njena notranja struktura in oblika prinaša samoorganizacijo posameznikov in 

poenotenje skupine; gre za medkulturni način izražanja. 

S senzorično stimulacijo glasbenega zvoka lahko neposredno vstopimo v stik z osebami, ki 

so podpovprečno inteligentna ali nedostopna za pogovor. Povečana pozornost izboljša 

učenje, zato imajo sredstva, ki vplivajo na vzburjenje in pozornost, tudi neposreden učinek 

na učenje (Rose, 1973 v Boxill, 1989).  
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Glasba celo na najbolj primitivni ravni prebudi stopnje zavedanja in zavesti, ki lahko 

odprejo nove poti čutne zaznave in samozavedanja. Teorijo senzorične integracije 

podrobno opisuje Dorita S. Berger (2002). Vsako življenje na zemlji se za preživetje 

prilagaja z zaznavanjem in obdelavo dražljajev iz okolja. Glasbena terapija ponuja zvočne 

dražljaje, ki spodbujajo aktivnosti v različnih delih možganov. Najpomembnejša orodja 

glasbenega terapevta za senzorično integracijo so osnovni glasbeni elementi: ritem, 

melodija, harmonija, dinamika, tonska barva in glasbena oblika (Berger, 2002), ki jih 

bomo opisali v nadaljevanju. 

7.4.1 Glasbeni elementi 

Veliko klientom verbalno izražanje ne zadostuje in ne more dovolj točno opisati njihovega 

čutenja, zato najdejo v glasbi drugačen in dodaten način izražanja. Človek se rodi z 

občutljivostjo za glasbo, zato so njeni elementi del človekove osebnosti. Karakteristike 

glasbenih elementov so univerzalne in nanje se vsak odziva na svoj način (Borzon, 1997).  

Ritem  

Je eden prvih elementov, ki jih ljudje instinktivno zaznajo, ko doživljajo glasbo. Velja za 

temelj vseh glasbenih elementov, saj določa življenjsko energijo in gibanje vsakega 

posameznika (Berger, 2002). Prek (1975) poudarja, da vsako urejeno gibanje lahko 

imenujemo ritmično (korakanje, dihanje, ples, bitje srca, menjavanje letnih časov itd.). 

Ritem je pomemben v glasbi in v drugih umetnostih (kiparstvo, ples, književnost itd.). 

Značilen ritem imajo plesne oblike (valček, tango, bolero itd.) "Ritem (grš. rythmos = 

urejen tok, ubranost) je zaporedno izmenjavanje tonov (zvokov). Ureja ga metrum z 

določanjem poudarkov (grš. metrum = mera)" (Prek, 1975, str. 9).  

Ritem posameznika kaže na najmanjši element vedenja. V aktivni komunikaciji uglasimo 

ritme dihanja, očesnega gibanja in srčnega utripa (Rutten-Saris, 1989). Naše telo in 

možgani najprej instinktivno zaznajo ritem, zato se uporablja za prvo vzpostavljanje 

komunikacije s klientom v terapevtskem srečanju. Ritem pritegne pozornost in se 

uporablja za spodbujanje koncentracije. Terapevt se uglasi in poveže s klientom preko 

njegovega osebnega ritma. Klient tako vzpostavlja zaupljiv odnos do terapevta in glasbe in 

laže raziskuje nove ritmične vzorce za življenje (Borzon, 1997). 

Ritmično ponotranjenje je ključni cilj v glasbeni terapiji senzorične integracije. Glasbene 

aktivnosti, ki vključujejo močne ritmične komponente, izboljšajo gibalne aktivnosti, 

zaznavno organizacijo, kognitivni proces in splošne fiziološke stimulacije. Počasna glasba 

upočasni živčni sistem, živahna glasba pa ga spodbuja. Posamezniki, ki so ponotranjili 

ritem, navadno razvijejo boljšo vizualno in zvočno osredotočenost, pozorno vedenje, bolj 

funkcionalno organizirano gibanje telesa, boljšo koordinacijo zgornjega in spodnjega dela 

telesa ter prilagodljivo gibalno odločanje. Ko je telo ritmično organizirano, se zdi, da 

postanejo drugi fiziološki odzivi bolj obvladljivi. Z ritmom si terapevt pomaga ozavestiti 

klientovo čustveno odzivanje (Berger, 2002). 
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Ritem sestavljajo: impulz, vzorec, ponavljanje in tempo. Impulz predstavlja konstantno 

ritmično vibracijo. Njegova hitrost je pomembna pri reševanju motoričnih in jezikovnih 

razvojnih težav. Vzorec je svobodnejši, spreminjajoč, dodaja globino in razsežnost 

preprostim, konstantnim impulzom. Je eden najpomembnejših elementov pri učenju 

govorjenega jezika. Možgani težko sledijo in ohranjajo vzorce informacij pri prehitrem in 

neritmičnem govoru. V večini otroških programov je govor prehiter in informacije so 

podane prehitro za absorpcijo. Stalnost in ponavljanje ritma spodbuja možgane, da se 

odzovejo. Če se preprosta verbalna fraza ponavlja z ritmičnim udarjanjem z rokami, bodo 

možgani ohranjali pozornost in zanimanje. "Tempo je z vrednostjo osnovne ritmične enote 

določena hitrost izvajanja glasbenega dela" (Mihelčič, 1991, str. 41). Tempo, ki je enak 

hitrosti normalnega bitja srca, upočasni prehitro utripanje srca do normalne hitrosti; hiter 

tempo lahko poveča srčni utrip, počasen tempo pa vpliva na mirnost (Berger, 2002).  

Melodija  

"Melodija (grš. melos = napev) je na podlagi lastnosti tona (zvena) oblikovano in logično 

zaporedje tonov različne višine, ki so predeljeni ritmično, metrično in jakostno" (Mihelčič, 

2006, str. 20). Predstavlja zvočno podobo človekovega čustvovanja. Je kot poezija glasbe, 

ki sporoča neko zgodbo. Melodija se je razvila iz potrebe po komunikaciji. Pračlovek je 

svoje potrebe in občutja izražal s smehom (veselje) in z ihtenjem ali jokom (žalost). 

Glasba je simbolično podaljšanje izražanja veselja v smehu in joka v žalosti, pravi Berger 

(2002).  

Borzon (1997) meni, da človekov glas pogosto odzvanja čustveno stanje. Poslušanje 

klientovega glasu in njegovega glasovnega gibanja je v terapiji pomembno za razumevanje 

njegovega notranjega stanja in je lahko osnova za glasbeno improvizacijo. Oblika melodije 

lahko umirja ali vznemirja. Pri uspavankah kombinacija melodičnega toka, počasnega 

tempa in starševske vokalizacije daje varnost, ki otroka uspava. Nepredvidljive melodije (v 

nekateri moderni glasbi) lahko ustvarijo nemir v možganih, ki imajo raje urejene vzorce. 

"Stakato" melodije pogosto povzročijo smeh in veselje.  

Melodija igra pomembno vlogo v doseganju čustvenega samoizražanja. Glasbena izkušnja 

je lahko veliko bolj učinkovito terapevtsko sredstvo v primerjavi z verbalnimi 

terapevtskimi tehnikami (Berger, 2002). 

Harmonija  

"Sočasno razmerje najmanj treh glasov, ki se povežejo s tremi glasovi, od katerih je vsaj 

eden nov, ustvarja harmonsko razmerje, kar je osnova za harmonijo. Gre torej za povezavo 

najmanj dveh akordov" (Mihelčič, 2006, str. 20).  

Velikokrat v glasbeni improvizaciji do harmonije sploh ne pride, saj ostane izražanje 

klienta na primarni ravni ritma in preproste melodije. Nekateri klienti razvijejo 

harmonično strukturo pri improviziranem igranju, saj lahko harmonija posnema ali 

ustvarja razpoloženja. Klientovo razpoloženje se lahko spremeni s poslušanjem postopov
9
. 

                                                 
9 Zaporedje tonov, akordov (http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html. 

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
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Življenje posameznika, gledano iz perspektive harmonije, lahko razumemo kot nenehno 

ciklično ponavljanje odnosa med napetostjo in sprostitvijo. Cilj terapije je pomagati 

posamezniku najti notranje ravnovesje ali harmonijo s samim seboj (Borzon, 1997). 

Harmonija po mnenju Berger (2002) določa razsežnost čustvene vsebine melodije in ritma, 

dodaja barvo in razpoloženje za izražanje občutkov v melodičnem obrisu, harmonične 

formacije pa lahko izzovejo tudi spremembe razpoloženja in abstraktne podobe.  

Tonska barva  

Je opredelitev kakovosti zvoka inštrumenta ali vokala. Je razlika med ptičjim klicem in 

človeško piščalko. Pogosto jo opisujemo kot nežno, hladno, toplo, grobo ipd. Na podoben 

način opisujemo tudi ljudi; pravimo, da so topli, nežni, osorni, hladni ipd. Barva glasu 

lahko nekoga pomirja ali razburja. Tonska barva je neločljivi del vsakega glasbila ali 

vokala in sestavni del osebnosti posameznika (Berger, 2002).  

Borzon (1997) meni, da razumeti posameznikov individualni "zven" pomeni imeti bežen 

vpogled v njegovo dušo. Bunt (1994) razlaga, da je tonska barva mentalna pripravljenost 

na zvok, je notranje zaznavanje zvoka in pri klientu vzbuja interes, radovednost in 

pozornost. Tako odrasli kakor otroci se navdušijo ob prepoznavanju izvora zvoka, 

ogledovanju in preizkušanju oblike, velikosti in materiala, iz katerega so glasbila narejena.  

Razlikovanje tonskih barv omogoča prepoznavanje važnejših dogodkov okoli nas (slišimo 

in prepoznamo zvok vrat, ne da bi jih nujno videli). Tonska barva sporoča kvaliteto zvoka, 

oddaljenost, od kod prihaja in kam gre. Tonska barva daje zvoku njegovo lastno osebno 

karakteristiko.  

Tudi o glasbenikih govorimo, da ima vsak svoj prepoznaven zvok oziroma tonsko barvo. 

V glasbenih interakcijah lahko prepoznavamo tonsko barvo klienta, kar nam daje 

pomembne informacije o njem. Opazovati je pomembno tudi izbiro glasbila, saj klienti po 

navadi izberejo tiste, ki so jim všeč po tonski barvi (Berger, 2002).  

Tonska višina  

Neposredno se veže na melodijo in harmonijo in pomeni razmerje med visokimi in nizkimi 

toni. Bunt (1994) navaja, da obstaja jasno razmerje med frekvenco in našim subjektivnim 

zaznavanjem zvoka. Hitrejša kakor je vibracija, višji ton zaznavamo v svoji percepciji, in 

obratno. Tonska višina izraža bodisi vse večje napetosti (gibanje proti visokim tonom) ali 

sprostitev (gibanje proti nizkim tonom). Tonsko višino ljudje občutimo v različnih predelih 

telesa. Udarjanje bobna občutimo v predelu trebuha in triangel v predelu glave. Biološko 

se ljudje odzivamo z določeno višino; vreščanje lahko nakazuje stisko ali nevarnost, 

zamolklo udarjanje na boben pa lahko občutimo kot žalost. Vsi imamo naravno nagnjenje 

k izražanju v tonski sredini, kjer se počutimo uravnotežene in nas spominja na glas matere. 

V glasbeni terapiji terapevt sledi klientovi tonski naravnanosti.  
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Dinamika  

"Dinamika je pomembno sredstvo glasbenega oblikovanja (grš. dynamis = moč, jakost) in 

določa stopnjo jakosti izvajanja" (Mihelčič, 2006, str. 20, 118).  

Opisuje razmerje med glasnim in tihim. Kaj je glasno in kaj je tiho, je stvar vsakega 

posameznika. Medtem ko je za nekatere ena glasba preglasna, je za druge pretiha. Berger 

(2002) je mnenja, da se glasbena dinamika povezuje s človekovim razpoloženjem ter 

telesnim in psihičnim stanjem. Borzon (1997) pravi, da ima dinamika pomembno vlogo v 

izražanju človekovih čustev. V terapiji je neskladnost dinamike in čustvenega izražanja 

osnova za terapevtsko delo in glasbeno improvizacijo. Bunt (1994) dodaja, da je 

sprememba glasnosti na inštrumentu namenjena vzbujanju pozornosti in je slušna priprava 

na menjavo aktivnosti. Odzivi na glasbo so povečini naučeni, na nekatere vzorce pa 

reagiramo bolj ali manj enako – nenadnega glasnega zvoka se ustrašimo in nežen zvok nas 

pomirja. Govor vsebuje dinamiko in melodijo, ki posamezniku omogoča, da se izraža na 

različne načine.  

Borzon (1997) poudarja, da v terapiji posnemamo klienta v melodičnosti njegovega 

izražanja in v njegovi glasnosti. Tako vzpostavljamo temelje za komunikacijo, v kateri se 

klient počuti razumljenega in sprejetega. Pri igranju na glasbilo opazujemo tudi klientovo 

izbiro le-tega in način igranja. Dinamika ima vpliv tudi na telesno gibanje. Tišje kot je 

igranje na glasbilo, manjši ali mehkejši bodo telesni gibi, in obratno. Terapevt se mora pri 

dinamiki zavedati, da jo vsak posameznik doživlja drugače in da je glasnost, ki jo sliši 

terapevt, morda drugačna od tiste, ki jo doživlja klient (Borzon, 1997).  

Elementi dinamike so pomembni pri osebah s težavami z gibanjem, nizkim mišičnim 

tonusom ter usklajevanjem zgornjega in spodnjega dela telesa. Potrebna je mišična moč za 

glasno udarjanje na boben in sprostitev napetosti za tiho igranje (Berger, 2002).  

Omenimo še tišino, ki predstavlja nasprotje glasnosti in daje prostor in pomen zvoku. Bunt 

(1994) meni, da bi morala biti zaradi svojega pomena opredeljena kot samostojen glasbeni 

element. Tišina ima fiziološki in psihološki vpliv na posameznika. Izvablja spomin in 

vzbuja pričakovanje ali pa ustvarja občutke negotovosti in strahu. Glasna igra lahko 

pomeni sprostitev fizične napetosti, lahko pa izraža zaupanje, usmerjeno pozornost in moč.  

Glasbena oblika  

Je ključni element glasbe in povezuje vse glasbene elemente. Opredeljuje sistem začetka, 

sredine in zaključka. Osebo drži v pozornosti z ustvarjanjem stanja pričakovanja in 

pripomore k razvoju razpona pozornosti. Pri glasbeni obliki nas zanima, kakšna je 

struktura glasbenih elementov, ali se pojavlja kakšen motiv, kako se melodija začne, kam 

gre naprej, kako se konča, kakšno je trajanje tona itd. (Berger, 2002).  

Človek se rodi z občutljivostjo za glasbo, zato so njeni elementi del človeka. 

Karakteristike glasbenih elementov so univerzalne, pa naj govorimo o glasbi za zdrave ali 

o glasbi za bolne ljudi. Nanje se vsak odziva na sebi lasten način (prav tam). 
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7.4.2 Glasbeni inštrumenti 

V glasbenoterapevtskem delu lahko vsak predmet, ki proizvaja določen zven in zahteva 

neki izražen gib, razumemo kot sporočilo v neverbalni terapevtski komunikaciji in ga 

uporabimo kot glasbenoterapevtsko sredstvo. Gibanja in glasbe oz. zvoka ne moremo 

ločevati, saj sta neločljivo povezana (Benenzon, 1981). Vsak inštrument ima svoj karakter, 

svojo specifično osebnost, ki jo doživimo skozi njegov zvok, fizično konstrukcijo in način 

igranja. Ta individualna kvaliteta daje vsakemu inštrumentu posebno glasbeno vrednost.  

Boben je eden izmed najstarejših glasbil, ki ga je oblikoval človek in ga je mogoče najti v 

vsaki kulturi na svetu. S pravilno izbiro vrste glasbil in glasbenih elementov v glasbenem 

srečanju povečamo uspešnost glasbene terapije. Glasbeni terapevt določi, katere glasbene 

elemente in glasbila bo izbral ter kako pogosto jih bo uporabil pri aktivnostih terapije 

(Berger, 2002). 

Terapevt mora klientu vedno ponuditi čim bolj pester izbor glasbil. Ni naključje, da bo 

klientu všeč točno določeni inštrument, s katerim bo najlažje izražal notranje psihične 

vsebine. Pomembno se je zavedati, da je izbira inštrumenta zelo subjektivna in določenih 

ugotovitev ne moremo posploševati, saj igrajo pomembno vlogo tako individualne 

izkušnje kakor kulturno okolje klienta (prav tam).  

8. OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI IN UMETNOSTNA 

TERAPIJA 

8.1 Opredelitev oseb s posebnimi potrebami  

Osebe s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) so osebe, ki imajo zaradi fizičnih, 

funkcionalnih in osebnostnih okvar ali primanjkljajev, zaradi razvojnih zaostankov ali 

neugodnih socialnih in materialnih pogojev za nemoten psihofizični razvoj težave pri 

zaznavanju, razumevanju, odzivanju na dražljaje, pri gibanju, sproščanju in komuniciranju 

s socialnim okoljem (Skalar, 1999 v Krapše, 2004). Žerovnik (2004) spodbuja ustvarjalen 

in optimističen odnos do otrok s posebnimi potrebami, saj jo delo z njimi potrjuje, da znajo 

ti otroci premagati marsikatero oviro v življenju in živeti v polnosti.  

Galeša (1995 v Krapše, 2004) navaja, da ima otrok učne ali druge težave, če: 

a) ima pomembno večje težave kakor večina otrok njegove starosti; 

b) ima take primanjkljaje, ki mu onemogočajo, da bi se ustrezno vzgajal in izobraževal s 

pomočjo rednih oblik in programov vzgoje in izobraževanja; 

c) je star manj kakor pet let in pade v definicijo a ali b. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, UR.L. 54/00), ki ureja oblike 

izvajanja vzgoje in izobraževanja ter usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami, opredeljuje, kdo so otroci s posebnimi potrebami (Založnik, 2006). To so:  

 otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

 slepi in slabovidni otroci, 
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 gluhi in naglušni otroci,  

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

 gibalno ovirani otroci, 

 dolgotrajno bolni otroci,  

 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  

 otroci z motnjami vedenja in osebnosti. 

Vse te skupine otrok s posebnimi potrebami imajo možnost prilagojenega izvajanja z 

dodatno strokovno pomočjo ali pa prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oz. 

posebne programe vzgoje in izobraževanja. V nadaljevanju bomo največ pozornosti 

namenili skupini otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otrokom z 

govorno-jezikovnimi motnjami in otrokom z motnjami v duševnem razvoju.  

8.1.1 Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Pri otrocih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja se zaradi znanih ali neznanih 

motenj v delovanju centralnega živčevja pojavljajo zaostanki v razvoju v zvezi s 

pozornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo, zaostanki pri razvoju 

socialnih spretnosti in pri čustvenem dozorevanju (Žerovnik, 2004).  

Izrazite težave se kažejo pri branju, pisanju, pravopisu in računanju. Primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja lahko trajajo vse življenje in vplivajo na učenje in vedenje, 

lahko pa jih otrok preraste. Učne težave niso primarna posledica slušnih, vidnih ali 

motoričnih motenj, motenj v duševnem razvoju ali čustvenih motenj in neustreznih 

okoljskih dejavnikov, vendar pa se lahko pojavljajo skupaj z njimi (prav tam). 

Večina teh otrok je intelektualno normalno razvitih. Zanje je značilno, da na nekaterih 

področjih (najpogosteje na praktičnih) delujejo dobro ali zelo dobro, na drugih pa mnogo 

slabše. Dosežki niso enakomerni, pričakovanja staršev in šole pa pogosto pretirana, ker 

temeljijo na otrokovih boljših dosežkih (Žerdin, 1990). Otroke s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja večinoma prepoznamo po tem, da kljub povprečnim ali celo 

visokim potencialom ne dosegajo dobrega šolskega uspeha. Pri svojem delu so počasnejši, 

manj uspešni, postanejo lahko tarča posmeha, se pogosto umaknejo sami vase ali svoje 

frustracije izražajo na različne neprimerne načine. Za okolico so lahko moteči ali premalo 

opazni. Nekaj prepoznavnih znakov, ki so značilni za otroke te skupine (Kesič Dimic, 

2010): imajo slab spomin (kratkotrajni in dolgotrajni), načeto ali slabo samopodobo, vsaka 

malenkost jih zmoti pri delu, težko se dalj časa osredotočajo na zastavljeno nalogo, so 

spontani v izražanju in ne zmorejo nadzirati čustev, hitro se zmedejo, težje delajo v 

skupini, težje si zapomnijo zapletena ali dolgoročna navodila, imajo težave s koordinacijo 

(fina in groba motorika), imajo težave z grafomotoriko in imajo slab občutek za čas. 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja so navzven skrita motnja, zato lahko taki 

otroci dobijo neprimerne oznake, da so lenuhi. Četudi se močno trudijo, se brez ustrezne 

strokovne pomoči vrtijo v začaranem krogu (prav tam).  
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Take otroke je treba čim prej odkriti in jim nuditi ustrezno strokovno pomoč s primernimi 

metodami, pristopi in didaktičnim materialom. Otroci iz socialno in kulturno prikrajšanih 

okolij imajo znatno slabše možnosti za kompenzacijo in korekcijo motenj kakor njihovi 

vrstniki iz ugodnejših socialnih okolij. Sistematična pomoč otrokom iz kulturno manj 

ugodnih okolij je tudi prispevek k odpravljanju socialno pogojenih razlik glede možnosti 

izobraževanja (Kesič Dimic, 2010). 

V nadaljevanju bomo na kratko opisali nekaj stanj, ki se pojavljajo pri otrocih s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja (prav tam).  

Disleksija je stanje, pri katerem se pojavljajo težave pri branju, pisanju in črkovanju kljub 

povprečnim intelektualnim sposobnostim.  

Disgrafija je motnja v grafomotoričnem razvoju pri oblikovanju rokopisa in se 

najizraziteje kaže pri začetnem opismenjevanju, kjer se pojavljajo težave z grafomotoriko.  

Diskalkulija je težja specifična razvojna motnja pri učenju matematike.  

Dispraksija ali razvojna motnja koordinacije povzroča težave na področju gibanja, 

koordinacije, organizacije in pri predelovanju senzornih informacij. Skrita motnja, ki 

otroka lahko vodi v učne in socializacijske težave. Tak otrok je bolj neroden, počasen in 

neučinkovit; ima težave pri gibanju in učenju.  

ADHD ali motnja pozornosti s hiperaktivnostjo je motnja, pri kateri ima otrok težave s 

pozornostjo, nemirnostjo in impulzivnostjo. Žerdin (2004) pravi, da gre za normalno 

inteligentne otroke, ki se ob nemiru slabše zberejo, njihovo pozornost pa zmotijo že 

najmanjši zunanji in tudi notranji dražljaji. Po navadi govorimo o psihomotoričnem 

nemiru, ker pri otroku ne gre samo za nemirno gibanje, ampak tudi za "nemir njegove 

psihe". Fizični in gibalni nemir sta vidnejša, psihični pa se izraža v "stalnem vrvenju 

misli", v miselnem beganju s predmeta na predmet, z dogodka na dogodek. Nemir je lahko 

zelo izrazit, z nenehno potrebo po gibanju, ali pa manj viden, z drobnim premikanjem rok, 

nog in glave. Pomemben vpliv ima okolje; otrok bo bolj umirjen, če bodo ljudje okoli 

njega umirjeni; v nervozi, naglici in nemiru bo tudi otrok bolj nemiren. 

8.1.2 Govorno-jezikovne motnje 

Govorno-jezikovne težave se lahko pojavijo zaradi različnih vzrokov. Včasih so v ospredju 

organski vzroki, kakršni so izguba sluha, senzomotorne okvare govornega aparata ali 

šibkosti in prizadetosti kognitivnih funkcij, včasih pa so vzroki dejavniki okolja, kakršni so 

huda sociokulturna prikrajšanost (Končnik Goršič N., Kavkler M., 2002).  

Problem se pojavi pri otrocih, pri katerih so navzoče motnje zaradi prizadetosti oziroma 

okvar določenih sposobnosti. Njihov razvoj, posebej razvoj govora in usvajanje jezika, ne 

poteka spontano in po naravni poti. Določene sposobnosti se ne razvijejo ali pa so 

pomanjkljive. To je bistvena razlika med otroci brez težav in OPP (Vizjak Kure, 2010). 

Avtorica v svoji knjigi navaja program spodbujanja razvoja senzorike, motorike, kognicije, 

govora in jezika z vajami in lestvicami za spremljanje razvoja. 
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O govorno-jezikovnih motnjah govorimo, če govor osebe, s katero se pogovarjamo, vzbudi 

našo pozornost (bolj kakor na vsebino smo pozorni na način govora), govorca težje 

razumemo, pogovor je otežen ali celo onemogočen. Motnje se pojavljajo pri razumevanju 

in govorno-jezikovnem izražanju. Pojavlja se neskladje med besednimi in nebesednimi 

sposobnostmi. Otroke z govorno-jezikovnimi motnjami prepoznamo po naslednjih znakih: 

govor ni navzoč, imajo skromen besedni zaklad, malo ali neradi govorijo, ne razumejo 

sporočevalca, delajo mnoge slovnične napake (pri govorjenju in pisanju), včasih njihovo 

govorjenje nima smisla in drugi ne razumejo, kaj jim otrok govori (Kesič Dimic, 2010).  

Najpogostejše govorno-jezikovne motnje so naslednje (prav tam): 

Dizartija je govorna motnja, ki se pojavi pri okvari tistega dela možganov, ki nadzoruje 

govorno mišičje.  

Afazija je oslabljena ali izgubljena zmožnost govora zaradi možganskih okvar v času, ko je 

bil govor in jezik že usvojen. 

Dislalija (motnja artikulacije) je motnja izreke glasov. Otrok glas izpušča, ga zamenja s 

podobnim ali ga napačno izgovarja. 

Jezikovne motnje: otrok ima težave pri razumevanju, strukturiranju in izražanju jezikovnih 

misli.  

Motnje branja in pisanja, ki smo jih našteli pri opisovanju otrok s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. 

Drugi razvojni govorni zaostanki, kakršni so nerazvit govor, zapoznel govorni razvoj, 

zaostanek v govornem razvoju. 

8.1.3 Motnje v duševnem razvoju 

O motnjah v duševnem razvoju govorimo, ko gre pri osebi za resnejše primanjkljaje v 

delovanju, ki so nastali pred osemnajstim letom starosti. Otroci z motnjami v duševnem 

razvoju imajo znižano splošno ali specifično raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na 

kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju, težave na področju 

pozornosti in pomnjenja ter pomanjkanje veščin, kar se vse odraža v neskladju med 

njihovo mentalno in kronološko starostjo (Kesič Dimic, 2010).  

Downov sindrom je stanje, ki ga povzroči dodatni 21. kromosom v vsaki telesni celici. Je 

prirojeno stanje in se pojavlja v vseh državah sveta, med vsemi rasami in socialnimi sloji. 

Razvoj otrok ne zaostaja na vseh področjih v enaki meri. Zelo dobro je razvito področje 

socialnega in čustvenega razvoja, kar se kaže pri vsakodnevnih opravilih in sodelovanju z 

okolico. Najbolj zamujata govor in jezikovni razvoj, zato razvijajo bolj neverbalne oblike 

sporazumevanja. Zaradi boljše razvitega vizualnega sprejemnega kanala se lažje učijo ob 

konkretnem in slikovnem materialu. Večino osnovnih veščin lahko usvojijo, potrebujejo 

pa več časa. Prebolijo več otroških bolezni kakor njihovi vrstniki, pojavljajo se lahko 

senzorične motnje, ki se odražajo kot naglušnost ali gluhota in težave z vidom (prav tam).  
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Zaradi hipotonije
10

 vseh mišic imajo težave tudi na področju fine in grobe motorike ter 

koordinacije gibanja. Težave imajo na področju kratkoročnega spomina, ki pomeni težave 

pri jezikovnem razvoju in nastajanju besednega zaklada. Dolgoročni spomin deluje dobro 

in spretnosti, ko jih obvlada, ali znanja, ki se ga nauči, ne pozabi. Imajo kratkotrajno 

koncentracijo, potrebujejo več časa za posamezne aktivnosti, potrebujejo pravila in rituale, 

da bi se znašli v vsakdanjiku. Pomanjkljive jezikovne sposobnosti jim otežujejo sklepanje 

in ohranjanje prijateljstev, zato imajo težave pri socialni integraciji. (Halder, 2008). 

Rovšek (2008) poudarja, da se OPP namenja premalo besed. Strokovnjaki se izogibajo 

besedne zveze „motnja v duševnem razvoju“, ker stigma prinaša nelagodje. Tako se 

izognemo primernemu vzgojno izobraževalnemu programu, ki ga omogoča socialno 

varstvena zakonodaja. Neustrezna kasnejša usmeritev, šolanje v prezahtevnem programu, 

kjer otroci doživljajo šolski neuspeh, prizadene njihovo samopodobo in samospoštovanje. 

Mnogi izmed njih postanejo čustveno otopeli, neodzivni in ponižani. Nihče ne more 

oporekati potrebi otrok po druženju, dokler jim to prinese več koristi kot stisk.  

8.2 Gibalno-plesna terapija za osebe s posebnimi potrebami 

V nadaljevanju bomo predstavili več avtorjev, ki poudarjajo pomembnost gibalno-plesne 

terapije pri delu z osebami s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP). Osredotočili se 

bomo na obsežno delo Payne (1992), njeno razvito teorijo in strategije pri delu z OPP. Na 

koncu bomo na kratko omenili še nekaj drugih avtorjev. 

Payne (1992) pravi, da je zelo malo napisanega o gibalno-plesni terapiji z OPP. Poudarja, 

da je gibalno-plesna terapija izredno pomembna za OPP, ki imajo težave s 

prepoznavanjem lastnega telesa, saj preko giba spoznavajo svoje občutke. Neprekinjen 

osnovni ritem in ponavljajoča ritmična struktura jim pomagata razvijati občutek strukture, 

olajšata telesno koordinacijo, sodelovanje z drugimi in premagovanje strahu pred 

neznanim. Dogodki, ki vplivajo na organizem, vplivajo na celoten organizem. Vse kar 

vpliva na telo, vpliva nezadržno na um in obratno.  

OPP so tako edinstveni in raznoliki kot vsa ostala populacija. Nekateri izmed njih imajo 

velike težave pri učenju, lahko ne slišijo, ne vidijo ali ne govorijo, lahko imajo spastične 

ude in omejeno zmožnost gibanja. Verjame, da gibalno-plesna terapija ni samo primerna 

zanje, ampak bistvena zato, ker pogosto najmanjši gib, četudi s pomočjo, vodi 

posameznika do njegovih občutkov. V terapiji je pogosto potrebno izzvati občutke preko 

določenih gibanj ali prepoznati čustva za posameznim gibom (prav tam). 

Avtorica poudarja nekatere pomembne lastnosti gibalno-plesnega terapevta pri delu s 

takimi posamezniki. Vedeti mora, kaj pomeni plesati: zakaj je težko, kako postane lažje in 

kako se posamezen gib zgodi anatomsko. To „znanje“ vključuje zavedanje o vplivu 

gibanja, ki ga ima gibanje na razpoloženje in čustva in kako povezovanje določenih gibov 

skupaj dopolnjuje ali zmanjšuje notranji občutek (prav tam).  

                                                 
10 Hipotonija: mlahavost, pomeni predvsem zmanjšanje mišičnega tonusa (http://med.over.net) 

http://med.over.net/
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Vse to vključuje vedenje o tem, kako se počutiš, ko skočiš v zrak, kako se počutiš, ko veš, 

kako se skoči višje, kako se gibati z ritmom ali proti ritmu in kako se to čuti. Dobro 

poznavanje človeške anatomije in psihologije je pomembno za samozavestno delo z ljudmi 

z učnimi težavami, ki so lahko tudi telesno invalidni. Potrebno je dobro poznavanje 

razvojnega gibanja, da se lahko osredotočimo na otroka v sebi in se lahko igramo brez 

zavor (Payne, 1992).  

Fizični in razvojni vidiki 

Posamezniki z učnimi težavami se ne razvijajo normalno zaradi možganskih poškodb, 

genetskih, kemičnih ali travmatičnih. Za dobro delovanje možganov mora biti sposobnost 

sprejemanja in obdelave stalnih dražljajev, še posebno telesnih. Če možgani razvijejo 

sposobnost sprejemanja, pomnjenja in gibalnega načrta, se ta sposobnost lahko uporablja 

za vse vrste aktivnosti, ne glede na vsebino. Za posameznike z učnimi težavami je 

bistvenega pomena zgodnji razvoj senzomotoričnih spretnosti. Gibalne aktivnosti kot so 

hoja, tek, skakanje, sukanje, valjanje, postanejo izrazne s plesnim jezikom in prijetne v 

nasprotju z dolgočasnim in mučnim izvajanjem posameznih vaj (Payne, 19992).  

Za posameznike z učnimi težavami je ključnega pomena navdušenje in sodelovanje v 

aktivnostih, saj to lahko poveča njihovo stopnjo omejene koncentracije. Uživajo v 

ponavljajočih in enostavnih vzorcih gibanja, kjer razvijajo gibalni spomin in pridobivajo 

izkušnje za nove dejavnosti in dosežke. Ključno za razvoj je zmožnost terapevta za 

opazovanje in ocenjevanje odzivov posameznika in priprava različnih gibalno-plesnih 

dejavnosti za pridobivanje sposobnosti (prav tam). 

Tehnike 

Veliko oseb z učnimi težavami ima težave v odnosu do lastnega telesa in prepoznavanja 

delov telesa. Koristno se je osredotočiti na pozitivne lastnosti drže in gibanja osebe. 

Uporaba velikega ogledala jim omogoča opazovanje fizične zmogljivosti, kjer lahko 

spremenijo svojo sliko (da postanejo majhni, veliki ...) in uskladijo različne dele telesa v 

zavesten nadzor. Enostavne ritmične igre omogočajo prepoznavanje delov telesa in 

uporabo sposobnosti na različne načine. Gre za dolg in počasen proces. Zaradi slabe 

samopodobe teh oseb, je delo z veliko skupino malo terapevtsko osredotočeno. Avtorica 

predlaga individualno delo s posameznikom ali v majhnih skupinah do štiri člane s 

podobnimi potrebami. Predlaga, da se na začetnih srečanjih pred začetkom gibalnega dela 

vzpostavi s posamezniki osebno empatijo preko klepeta ob čaju, z risanjem, barvanjem ali 

preprostim poslušanjem glasbe v tišini. Pri težavah z govorom mora terapevt najprej 

vzpostaviti dober osebni odnos, da postane komunikacija pozitivna in smiselna. Ples in 

mimika sta naravni sredstvi za neverbalno komunikacijo, za izražanje misli in čustev, 

dajeta varnost in sproščata (Payne, 1992). 

 



Jarc, K. (2012). Združevanje metod gibalno-plesne in glasbene terapije pri otrocih s posebnimi potrebami 

v povojnem okolju. Specialistično delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

67 

 

Payne (1992) poudarja pomembnost ritma, ki pomaga osebam razvijati občutek strukture 

in organizacije v njihovem zmedenem in kaotičnem notranjem svetu. Neprekinjen osnovni 

ritem in ponavljanje ritmične strukture zagotavlja pričakovano in pripomore k zmanjšanju 

strahu pred neznanim, lajša telesno koordinacijo in sodelovanje z drugimi. Ritmi so 

spodbudni, vabijo in stimulirajo k spontanemu gibanju. Poudarja rabo telesa pri tvorbi 

ritmov in zvokov, saj so ljudje proizvajali glasbo s telesi pred uporabo glasbil. 

Veliko ljudi čuti izpostavljenost z gibanjem, zato so na začetku lahko plašni in se počutijo 

ranljive. Sprašujejo se, če se gibljejo „pravilno“. Avtorica predlaga začeti s temo, saj imajo 

ljudje radi razlog za gibanje. Terapevt se giba skupaj s klientom in kaže gibalne ideje, poti 

gibanja, ritme in kretnje toliko časa, dokler klienti ne izzovejo spontanih lastnih gibanj in 

kretenj. Gre za dolgotrajen proces več srečanj, da morda pride do svobodnega gibanja. To 

velja za kliente, ki razumejo osnovna navodila, so fizično sposobni in niso težje invalidni. 

Za fizično prizadete osebe je na začetku dober bližnji fizični stik telesa, da izkusijo gibanje 

ob pomoči, kjer je terapevt s sprednjim delom telesa v kontaktu s klientovim hrbtnim 

delom. Terapevt lahko izvaja velike in počasne gibe z rokami in nogami na obeh straneh 

telesa klienta med sedenjem ali ležanjem klienta na tleh. Izvajanje gibov telesa klienta 

mora biti prijetno in potrebna je občutljivosti do njegovih fizičnih zmogljivosti. H klientu 

je potrebno pristopiti zaupljivo, prepričljivo in samozavestno, kar jim prinaša občutek 

zaupanja, brez katerega ni mogoče dobro delati. Sproščujoča glasba pripomore k še 

boljšemu počutju in vzdušju (prav tam).  

Pojma „jaz“ in „ti“ lahko predstavljata težavo pri OPP. Za dobro socialno interakcijo je 

bistvenega pomena razumevanje teh meja, kjer lahko pomagajo različne gibalne igre. 

Primer: Klienti se sprehajajo po prostoru najprej brez očesnega stika, potem z očesnim 

stikom in gestami. Posameznik razvija svojo gibalno dinamiko v zanimive plesne vzorce. 

Po potrebi dodajamo besedici "jaz" in "ti", ki se uporabljata kot izhodišče za razvoj 

pojmov "sebe" in "drugih" (prav tam). 

Ploskanje enostavnega ritma spodbuja klienta k dotikanju svojega telesa (glave, kolen, 

komolcev, rok). Na začetku ploskamo, potem preidemo na dotikanje ene strani telesa z eno 

roko, nato obe strani telesa z obema rokama, pri čemer ohranjamo enostaven ritem. Bolj 

zapletene vzorce in ritme razvijamo kasneje. Gre za veliko zabave z veliko smeha. 

Pomembno je, da terapevt pozna zmožnosti klienta in jim pomaga k doživljanju uspeha. 

Avtorica zaključuje, da gre za prikaz osnovnih tehnik, ki jih vsak terapevt nadalje razvija 

po svoje in temeljijo na osebnem razumevanju in terapevtskih ciljih (prav tam). 

Krofličeva in Gobčeva (1995) ugotavljata, da so gibalne dejavnosti pomemben 

spodbujevalec duševnega in telesnega razvoja za OPP. Preko gibalnih dejavnosti se 

posameznik vključuje v igro s sodelujočimi, osvaja prostor in se orientira v njem, razvija 

psihomotorične sposobnosti, samostojnost, ustvarjalnost, sprošča napetosti, se umirja, 

doživlja ugodje ter povečuje učne učinke. Pečjak (1987) poudarja, da lahko s pomočjo 

plesa in gibanja zmanjšamo napetost mišic, krčevitega dihanja in trde kože in omogočimo 

sprostitev, samozavest in spontanost.  
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Teorijo razvojnega gibanja za otroke je Sherborne (1990) razvila na temelju Labanove 

analize človekovega gibanja. Njegovo teorijo je proučevala na splošni populaciji otrok, pri 

otrocih s posebnimi potrebami in s predšolskimi otroki. Z opazovanjem gibanja je prišla do 

zaključka, da imajo vsi otroci dve osnovni potrebi: dobro počutje v lastnem telesu in 

potrebo po oblikovanju odnosov. Gibalne izkušnje so temeljne za razvoj vsakega otroka, 

še posebej za OPP, ki imajo težave z odnosom do svojega telesa in do drugih ljudi.  

Warren in Coaten (Warren, 1993) poudarjata, da je ples za OPP še posebej dragocen. 

Osebi s cerebralno paralizo lahko ples na kreativen način ponudi priložnost, da pridobi 

nadzor nad mišičnimi krči. Introvertiranim osebam daje ples možnost ustvarjalnega 

izražanja. Avtorja opozarjata, da se je za delo z OPP v različnih ustanovah pomembno 

zavedati pozitivnih učinkov, ki ga dajeta gibanje in ples za grobo in fino motoriko, 

nevrološko delovanje, krvni obtok, itd. Gibanje, ki ga oblikuje posameznik v plesu, je 

čustven odziv. Ples daje posamezniku možnost, da s svojo ustvarjalnostjo izrazi čustva z 

gibanjem. To prinaša prednosti tudi v drugih psiholoških področjih, še posebno za OPP.  

8.3 Glasbena terapija za osebe s posebnimi potrebami 

V poglavju o značilnostih glasbene terapije smo opisali Boxill (1989) in njen princip 

normalizacije v glasbeni terapiji. V nadaljevanju se bomo osredotočili na njeno vsebino 

terapije neprekinjenega zavedanja, za katerega pravi, da je izrazito človeška lastnost. Na 

koncu bomo omenili še nekaj drugih avtorjev. 

Boxill (1985) je glasbeno terapijo utemeljila kot primarni način zdravljenja za osebe s 

posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) in jo osvetlila preko "principa normalizacije", 

ki pomeni oblikovanje življenjskega okolja, izobraževanja, prostega časa in delovnih 

pogojev za vse ljudi, ki imajo kakršnekoli posebne potrebe. Avtorica izpostavlja pomen 

glasbenoterapevtskega pristopa ter funkcionalno uporabo glasbe kot sredstva zavedanja. 

Navaja tri načine glasbenoterapevtskih dejavnosti, ki izboljšajo delovanje različnih 

področij človekovega bivanja: petje, igranje na glasbila in gibanje ob glasbi. Pri osebah, ki 

imajo šibko zavedanje samega sebe in pri katerih je zanimanje za svet okoli njih 

minimalno, lahko s tehnikami glasbene terapije spodbujamo pri osebah interakcijo z 

neposredno okolico. Glasba in ritem sta pomembno sredstvo komunikacije za ljudi z 

motnjami v duševnem razvoju. Glasbena terapija pomaga ljudem spoznati sebe in se 

preizkusiti kot aktivni udeleženci v življenju (prav tam). 

Pristop k glasbeni terapiji in njen okvir zdravljenja OPP je zajet v izrazu „kontinuum 

zavedanja“
11,

, ki ga je zasnovala kot okvir in odnos za funkcionalno uporabo glasbe kot 

orodja zavesti. Proces prebujanja, poglabljanja in širjenja zavedanja sebe, drugih in okolja, 

spodbuja notranje učenje in nadaljnja dejanja. Terapevtska srečanja so lahko podobna 

vsakodnevnim življenjskim izkušnjam. Glasbeni terapevt omogoča izpolnjujoče izkušnje 

preko glasbe, ki so navadno dostopne samo neprizadetim ljudem (prav tam).  

                                                 
11 Izraz kontinuum zavedanja izvira od Fredericka S. Perlsa (1974), očeta moderne Gestalt terapije (Boxill, 

1985).  
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Temeljno načelo tega pristopa je, da terapevt in klient sočasno bivata in skupaj doživljata 

znotraj zaupljivega odnosa. Varno okolje glasbene terapije osebo obogati s prijetnimi in 

uspešnimi izkušnjami. Terapevt dela s klienti na številne načine za izgradnjo odnosov in 

prispeva k njihovemu delovanju: klientov odnos do sebe, drugih in okolja; klientov odnos 

do glasbe in do glasbenih inštrumentov; klientov odnos do terapevta (Boxil, 1985).  

Terapevt raziskuje večplasten način uporabe glasbe, da bi odkril individualnost klienta, 

spodbudil ustvarjalnost in uporabil različne načine učenja (slušno, vizualno, kinestetično, 

otipno) od preprostih do zapletenih ravni. Iznajdljiv in prilagodljiv terapevt v terapevtsko 

srečanje vključuje potrebne dnevne rutine, širi osebni razvoj klienta in olajša odkrivanje 

njegovih zmožnosti. Ustvarjanje glasbenoterapevtskega okolja spodbuja vstopanje ljudi v 

odnose in razvija njihove potenciale. Življenju razvojno invalidnih oseb pogosto manjka 

stabilnosti, smisla, produktivnosti in neodvisnega delovanja (Boxill, 1989).  

Potrebujejo okolje, ki spodbuja čute in čustva, občutek varnosti, jih motivira k dejavnostim 

v njihovem življenju in jim omogoča obvladanje sebe in okolice. Tako pripravljeno okolje 

omogoča delovanje in svobodo, znotraj katere lahko raziskujejo, se učijo in razvijajo. 

Glasbeno ustvarjanje vodi do pridobitve znanj, ki se lahko prenesejo v vsakodnevno 

življenje (prav tam). 

Avtorica je pri svojem delu z avtističnimi otroki oblikovala tri glavne strategije. Njihovo 

pomanjkanje zavedanja jo je izzivalo, da bi našla primeren pristop k zdravljenju njihovega 

begajočega stanja. Te strategije so (prav tam): 

 Refleksija/razmislek: predvajanje trenutnih vokalnih, inštrumentalnih in telesnih izrazov 

osebe v glasbene oblike, ki nastajajo s terapevtom. Strategija omogoča prebujanje 

zavedanja sebe in drugih za vzpostavitev in vzdrževanje stikov. Gre za sprejemanje 

klienta preko zrcaljenja in usklajevanja dejavnosti, ki jih počne ali ne počne v glasbenih 

oblikah. 

 Identifikacija: takojšnja povratna informacija terapevta v improviziranih in ritmičnih 

pesmih osebe in situacije: kdo je klient, kdo je terapevt, kaj se dogaja v trenutnem 

okolju, kaj počneta klient in terapevt skupaj ter kaj klient počne samostojno. Strategija 

se uporablja hkrati z refleksijo in je usmerjena v povečanje osveščenosti. Če klient ne 

verbalizira, terapevt ugotavlja in daje pomen izkušnjam. Če klient verbalizira, se 

spodbuja, da prevzame aktivno vlogo pri ugotavljanju, kaj se dogaja glasbeno ali 

verbalno v terapevtskem srečanju.  

 Kontaktna/stična pesem: glasbeni izraz ni le splošen odziv na glasbo, je prva izrazita 

glasbena komunikacija na pobudo klienta, ki je usmerjena k terapevtu in odpira vrata k 

vzpostavitvi terapevtskega odnosa. Pesem temelji na podlagi klientovega porekla, 

potreb, interesov, vedenja, problemov in jo je lahko namenoma ali intuitivno izbral 

terapevt ali jo je predlagal klient. Je sestavljena ali improvizirana, ki sprva prinaša stik z 

osebo in nato zagotavlja varno podlago za uporabo in prilagajanje številnih načinov 

zdravljenja kot potrditev odnosa med klientom in terapevtom. 
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8.3.1 Načini terapevtskih glasbenih dejavnosti 

Petje je v rednem otrokovem razvoju oblika naravnih spontanih vokalnih izrazov, ki 

nastanejo pred govorom. Je način terapevtskih glasbenih aktivnosti pri ljudeh z motnjami v 

duševnem razvoju ali z drugimi razvojnimi prizadetostmi, kjer se redko pojavi kot 

spontano obnašanje. S petjem posameznik predstavlja inštrument glasbenega zvoka in deli 

svoje izkušnje in energijo z drugimi. To posameznike v skupini povezuje v celoto. Preko 

besedila pesmi se obravnavajo potrebe in interesi klientov: izboljšanje govora in 

izgovarjave; učenje in utrjevanje kognitivnih sposobnosti; spodbujanje čustvenega 

izražanja in sprostitve; povečanje interakcijskih sposobnosti (Boxill, 1989).  

Nekaj strategij in tehnik za olajšanje petja: natančno ponavljanje ritmičnih vzorcev besed v 

pesmi, natančno ponavljanje besednih fraz v pesmi, pretirana uporaba jezika in gibanja 

ustnic, vstavljanje posameznih besed v glasbenih frazah, odgovor s petjem, spremembe in 

kontrasti v dinamiki (glasno/mehko), v tempu (hitro/počasi), v višini tona (visoko/nizko), 

onomatopoetične in akcijske besede, pete s posebnimi gibi, brenčanje, uporaba 

nesmiselnih zlogov ter nebesednih zvokov, pretirano izrekanje, artikulacija besed v pesmi, 

poudarjanje in naglaševanje besed in zlogov, kombinirano motorično in vokalno izražanje, 

kombiniranje vokalnega izražanja in igranja na inštrumente (prav tam). 

Igranje na inštrumente in izbira inštrumentov: skupinsko igranje inštrumentov od 

preprostega rokovanja z njimi do zapletenega ustvarjanja glasbe je družbena dejavnost. 

Invalidne osebe so v tej splošno sprejeti obliki glasbene dejavnosti v povprečju zelo 

podobne skupini neprizadetih oseb v isti vrsti dejavnosti. Čeprav je raven delovanja tako 

močna, da je rokovanje z inštrumenti omejeno na naključne ali zelo preproste odgovore na 

glasbene dražljaje, lahko usposobljen terapevt preoblikuje izkušnje v uspešno obliko 

ustvarjanja glasbe. V procesu glasbenoterapevtskega procesa terapevt z namernim izborom 

inštrumentov in glasbe dela na specifičnih ciljih za vsakega posameznika znotraj skupine 

in za skupino kot celoto. Nekaj časa bo v ospredju melodična komponenta glasbe, ob 

drugem času pa ritmični elementi. Za terapevtske namene, kakršen je vzbujanje 

pozornosti, se lahko tempo glasbe pospeši, za povečanje razpona pozornosti pa se lahko 

glasba upočasni in ponovi tolikokrat, kolikor je to potrebno za dosego želenih rezultatov. 

Ob vsem tem je pomembna govorna stimulacija (prav tam).  

Različne vrste inštrumentov dobre kakovosti služijo različnim terapevtskim namenom. 

Določen inštrument ima lastnosti, ki se uporabljajo za zbujanje pozornosti ali čustvenega 

odziva. Terapevt s tem, da kliente spodbuja, naj izberejo svoje inštrumente, krepi občutek 

neodvisnosti in avtonomije ter potrjuje njihove interese in želje. Ob koncu aktivnosti ali 

terapevtskega srečanja spodbuja kliente, da inštrumente vrnejo na mesto, kjer so jih našli. 

S pravilnim ravnanjem in manipulacijo pridobijo zdravo spoštovanje do njih. V procesu 

rednega igranja na inštrument daljše časovno obdobje pridobijo sposobnosti, ki se lahko 

prenesejo na druga področja življenja. Pozitivni rezultati se pokažejo s ponavljajočim in 

doslednim delom (prav tam). 
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Glasba-gibanje: je prevajanje glasbenega zvoka v telesno gibanje in telesno gibanje v 

glasbeni zvok. Avtorica je uporabila deljen izraz, ker gre za neločljivo prepletanje obeh 

načinov izražanja. Zajema motorične dejavnosti, osnovne gibalne dejavnosti, strukturirane 

in prostočasne dejavnosti, zaznavne gibalne dejavnosti, ustvarjalno gibanje/ples, 

socialni/družabni ples, gibanje, kombinirano z igranjem na inštrumente, gibanje, 

kombinirano z ritmičnim govorom in petjem, ter dramatizacije, ki izvirajo iz glasbe ali 

pesmi. Uporabo naštetih možnosti uporabljamo primerno klientom, njihovim letom, 

zmožnostim, psihološkemu razvoju in fizični kondiciji (Boxill, 1989). 

Doživljanje glasbe preko gibanja telesa gradi zavedanje telesa in zdravo samopodobo, kar 

vpliva za razvoj celotne osebe. Ritmično gibanje je sestavni del glasbe, in je v glasbeni 

terapiji naravni način terapevtskih dejavnosti, ki vodi k usklajenemu gibanju. Način 

gibanja je pogosto prvo opazno vedenje, ki se pojavi pri osebah z razvojnimi motnjami in 

pogosto ločuje prizadete od zdravih ljudi. Pomembno je, da omogočimo osebi priti čim 

bliže naravnemu usklajenemu telesnemu gibanju. Terapevt uporablja glasbo za izkustveno 

učenje pri prevajanju glasbenega zvoka v telesno gibanje s hkratnim telesnim gibanjem in 

proizvajanjem vokalnih zvokov (verbalno ali glasbeno), z gibanjem in igranjem na 

inštrumente ali petjem. Sinergijski učinek teh dejavnosti na področju motoričnega in 

kognitivnega učenja lahko vidimo v petju onomatopoetičnih
12

 besed, skupaj s 

pripadajočimi gibi. Ta tehnika glasbene terapije omogoča izboljšanje govora, zmožnost 

artikuliranja razumljivih besed, večje razumevanje in izboljšanje koordinacije (prav tam). 

Kobe (2010) podaja sklepne ugotovitve v svojem delu "Glasbena terapija pri osebah s 

posebnimi potrebami" in ugotavlja, da so glasbeno terapevtske aktivnosti ugodno vplivale 

na razvoj socialnih spretnosti oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Doživele so 

uspeh in zadovoljstvo preko glasbenih izkušenj in vse osebe, vključene v raziskavo, so 

napredovale v razvijanju ustvarjalnega mišljenja. 

V terapijah Wigram (1999) uporablja improvizacijo z glasbo glede na potrebe klientov. 

Zagovarja prilagodljiv pristop s svobodno izbiro glasbenih elementov in sprejema vse 

zvoke v terapevtske namene. Glasbena terapija ima zanj pomembno vlogo pri otrocih s 

komunikacijskimi motnjami, ker omogoča neverbalno izražanje. Ustvarjanje glasbe z 

improvizacijo omogoča vživljanje v zgodnjo fazo razvoja, ko je bila komunikacija 

preprosta in svobodna.  

Za konec navajamo misel Knoll (v Založnik, 2006), ki pravi, naj te otroke poslušamo v 

njihovi glasbi, besedah, gibih in v njihovi tišini, saj nam poskušajo na toliko različnih 

načinov nekaj povedati. Vedno je nekdo poleg nas, ki ima manj in mu lahko pomagamo, 

pa čeprav samo s poslušanjem, kajti takrat je sprejet in živ. Če jih bomo poslušali, bodo v 

kritičnih trenutkih kljub bolečini tudi oni slišali nas. Takrat se bo začaran krog posebnih 

potreb spremenil v kolaž edinstvenih posameznikov, ki tvorijo popolno celoto.  

                                                 
12 Onomatopoija: posnemanje naravnih glasov z namenom doseči poseben slušni vtis, bolj živo predstavo 

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html. 

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
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9. HUMANITARNI PROJEKT UMETNOSTNIH TERAPIJ 

"SARAJEVO 2008" 

Na začetku bomo spregovorili nekaj besed o vojni v Bosni in Hercegovini, na kratko 

opisali bosansko glasbo in ples, zatem bo sledil opis humanitarnega projekta in na koncu 

še nekaj besed o travmatični izkušnji in potravmatskem stresnem sindromu.  

9.1 Zgodovina vojne v Bosni in Hercegovini 

V nadaljevanju bomo na kratko predstavili nekaj glavnih iztočnic vojne v BiH, povzetih po 

Jože Pirjevec (2003) in Zijad Rujanac (2003).  

Po popisu iz leta 1991 je bilo prebivalcev BiH 4.355.000, v letu 2007 pa je padlo na 

3.981.239. Velika večina republike je bila narodnostno mešana, zlasti na urbanih območjih 

(43,7 % Muslimanov, 31,2 % Srbov, 17,3 % Hrvatov in 5,5 % Jugoslovanov). Srbsko in 

hrvaško vodstvo je imelo v mislih združitev svojih državljanov s svojo državo, vodstvo 

Bošnjakov na drugi strani pa je želelo ohraniti BiH kot enotno in večetnično državo. 

Srbski poslanci so zapustili osrednji parlament v Sarajevu in oblikovali Republiko Srbsko, 

Hrvati pa so razglasili obstoj hrvaške skupnosti Herceg-Bosne. Izjavi o suverenosti BiH v 

oktobru 1991 je sledil referendum za neodvisnost od Jugoslavije v februarju in marcu 1992 

s 99,4 % glasov za neodvisnost. Po razglasitvi neodvisnosti Rebublike BiH, obdobju 

naraščajoče napetosti in občasnih vojaških incidentov se je vojna začela v Sarajevu 6. 

aprila.  

Srbi in njihov voditelj Slobodan Milošević so želeli vse dežele, kjer so v večini živeli Srbi. 

Hrvati z vodjem Franjo Tuđmanom so se usmerili v predele BiH, ki bi postali Hrvaška. 

Bosanski muslimani, edina etnična skupina zvestih bosanski vladi, so bili slabo 

opremljeni, nepripravljeni na vojno in lahka tarča. Sprva so srbske sile napadle nesrbsko 

civilno prebivalstvo v vzhodni Bosni. Ko so bila mesta in vasi v njihovih rokah, so srbske 

sile (vojska, policija, paravojaške skupine) in včasih tudi srbski vaščani razdejali in požgali 

bošnjaške hiše in stanovanja, bošnjaške civiliste so zajeli, pretepli ali ubili. Moške in 

ženske so ločili. Moške so zaprli v taborišča, ženske pa nastanili v različne centre z 

neznosnimi higienskimi pogoji, v katerih so bile zlorabljene in večkrat posiljene. 

Vojska Republike Srbske je bila dobro opremljena in do leta 1993 je bilo približno 70 % 

države pod njenim nadzorom. Da bi utrdila ozemeljsko pridobitev, je začela z "etničnim 

čiščenjem". Kampanja "preganjanja" je namerno uporabljala naslednje metode: umore med 

napadi na mesta in vasi, kruto in nečloveško ravnanje med in po napadih, prisilni izgon, 

nezakonita pridržanja in usmrtitve, prisilno delo, nečloveške razmere v objektih za 

pridržanje (lakota, onesnažena voda, neustrezna zdravniška oskrba, konstantne psihične in 

fizične zlorabe); uničevanje kulturnih in svetih predmetov; ropanje in brezobzirno 

uničevanje. Najbolj znan primer genocida
13

 se je zgodil na območju Srebrenice.  

                                                 

13 Genocid: načrtno uničevanje narodnostnih, rasnih ali verskih skupin (http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html. 

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
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Po pokolu v Srebrenici je kampanja NATO avgusta 1995 začela z bombardiranjem proti 

vojski Republike Srbske. V Daytonu v zvezni državi Ohio so predsedniki BiH (Alija 

Izetbegović), Hrvaške (Franjo Tuđman) in Srbije (Slobodan Milošević) decembra 1995 

podpisali Daytonski sporazum in z njim končali vojno v BiH. Med letoma 1992 in 1995 je 

bilo več kakor 650 taborišč ali zaporov, v katerih je bilo zaprtih več kakor 200.000 

civilistov in približno 30.000 ubitih ali pogrešanih. Več kakor 25.000 žensk v taboriščih je 

preživelo mučenje, spolne zlorabe in posilstva. Dejansko število identificiranih žrtev je 

trenutno 97.207, domnevnih vojnih žrtev naj bi bilo okoli 110.000 (civilistov in vojakov) 

in 1.800.000 razseljenih ljudi. Medtem ko je v prvih letih po vojni mednarodna pomoč v 

Bosni in Hercegovini večinoma prihajala v materialnih dobrinah, danes to območje 

potrebuje bolj psihosocialno pomoč, saj so vojne travme globoko zasidrane v vseh 

generacijah prebivalstva. 

9.2 Bosanska glasba in ples  

BiH je bila večkrat v zasedi tujih držav, zato je bosanska glasba mešanica bošnjaških, 

hrvaških, srbskih, grških, romskih, turških, madžarskih in makedonskih vplivov ter 

vplivov zahodnega dela sveta. Podeželsko ljudsko izročilo v Bosni vključuje polyphonic 

Ganga, droneless dude, lesene piščali, sargijo in gusle. Bosanske korenine glasbe so prišle 

iz doline Drine in Kalesije.
14

 

Sevdah temelji na posebnem čustvenem stanju inštrumentalistov in pevcev, ki glasbo med 

izvajanjem čutijo. V začetku je bil omejen na majhno občinstvo in so ga izvajali v 

domovih bogatih muslimanskih družin, kjer so uporabljali preprost saz inštrument in 

razlaga je bila odprta za številne improvizacije. Moderni izvajalci uporabljajo harmoniko, 

violino, klarinet in kitaro. Sevdah ostaja glasbeni izraz, poln čustev, ki kliče po starih 

časih, ko so ljudje laže živeli in bolj ljubili. Je ljudska glasbe Bosne, popularna na območju 

nekdanje Jugoslavije. Iz glasbe sevdah izhaja pesem sevdalinka. 

Sevdalinka je duša bosanske glasbe. Gre za mešanico turške in bosanske glasbe, predvsem 

muslimanskih verskih melodij (ilahije) in judovske pesmi Kad ja pođoh na Benbašu 

(neuradna himna Sarajeva). Sevdalinke so čustveno nabite pesmi, ki se tradicionalno 

pojejo s strastjo in vnemo, so ljubezenske, ženske pesmi, polne erotike, pojejo o 

neizpolnjeni in nesrečni ljubezni ter o hrepenenju po boljšem življenju. Gre za počasen ali 

zmeren tempo, bogate harmonije, zaradi česar dajejo poslušalcu melanholičen občutek. 

Kolo je kolektivni ljudski ples Srbov, Bošnjakov in Hrvatov, pri katerem se skupina ljudi 

(vsaj tri) drži za roke ali okoli pasu in pleše v krogu. Gibanja nad pasom skoraj ni in 

osnovni koraki so lahko obvladljivi. Izkušeni plesalci plešejo kolo z veliko virtuoznostjo in 

različnimi okrasnimi elementi. Vsaka regija ima vsaj eno edinstveno kolo in celo najbolj 

izkušeni plesalci se ne morejo naučiti vseh. Kolo spremljajo s harmoniko in frulo, 

tamburico, sargijo ali orglicami.  

                                                 
14  http://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_Bosnia_and_Herzegovina. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_Bosnia_and_Herzegovina
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9.3 Humanitarni projekt 

Vojna v Bosni in Hercegovini se je končala pred šestnajstimi leti. Humanitarni projekti na 

tem območju so se začeli izvajati leta 2004 in so zajemali delo z otroki, mladostniki in 

odraslimi. Projekte je organiziralo EAMTS (Evropsko združenje študentov glasbene 

terapije), in to štirikrat v Mostarju in enkrat v Sarajevu. 

Humanitarni mednarodni projekt umetnostnih terapij Sarajevo 2008 je organiziralo 

Slovensko združenje umetnostnih terapevtov (SZUT). Vodji projekta in supervizorki sta 

bili Špela Loti Knoll, akademska glasbenica in glasbena terapevtka, in Claudia Knoll, 

glasbena terapevtka. V vlogi zunanjega supervizorja je bil dr. Eckhard Weymann, glasbeni 

terapevt in supervizor iz Nemčije.  

 

Udeleženci projekta so bili na podlagi 

poslanih prošenj izbrani iz šestih 

evropskih držav: Nizozemske, Anglije, 

Škotske, Nemčije, Danske in Slovenije. 

To so bili študentje in nekateri že 

kvalificirani terapevti iz različnih smeri 

umetnostne terapije.  

 

 

 

Slika 3: Udeleženci projekta Sarajevo 2008.  

 

PRIPRAVLJALNI DEL PROJEKTA 

Celoten potek projekta je bil razdeljen 

na tri dele. Pred odhodom v Sarajevo 

smo imeli pripravljalni vikend v Vrhu 

Svetih Treh kraljev. Namenjen je bil 

spoznavanju drug drugega, vsak pa je 

tudi predstavil izbrano temo vsem 

udeležencem. V tem času smo vsi 

skupaj organizirali tudi humanitarni 

koncert v cerkvi na Vrhu Svetih Treh 

kraljev.  

 

 

Slika 4: Pripravljalni vikend v Vrhu Svetih Treh kraljev.  
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GLAVNI DEL PROJEKTA 

 

Po vikendu je zgodaj zjutraj sledila 

dvanajsturna vožnja z vlakom v 

Sarajevo. Na vlaku smo se v pogovorih 

in ob petju spoznavali, določili delovne 

time in izbrali ustanove za delo. Vsak 

delovni tim je delal v dveh ustanovah, 

kjer je imel dve terapevtski skupini 

dnevno. 

 

 

Slika 5: Prihod vseh udeležencev v Sarajevo.  

Ustanove izvajanja umetnostne terapije v Sarajevu:  

 OAZA: Dnevni center za duševno prizadete odrasle osebe, 

 DUGA: Dnevni družinski center za otroke za motnjami v razvoju, 

 ŠOLA ZA SLEPE IN SLABOVIDNE za otroke in mladostnike,  

 SIROTIŠNICA "BJELAVE", 

 SIROTIŠNICA "EGIPAT", 

 ZEMLJA PRIJATELJSTVA I MIRA – Hipoterapija. 

Nastanjeni smo bili v mestu Kakrinje v 

bližini Sarajeva na Zemlji prijateljstva 

i mira. Vožnja do Sarajeva je trajala 

približno dve uri; polurna hoja do 

avtobusa, polurna vožnja do mesta 

Ilidža, polurna vožnja s tramvajem do 

središča Sarajeva in hoja do ustanove, 

kjer smo opravljali terapije.  

 

 

 

Slika 6: Pogled na nastanitev v mestu Kakrinje. 

Tedenski urnik dela:  

1. Ponedeljek: Delavnice plesne, likovne in glasbene terapije ter hipoterapija. 

2. Torek−petek: 2-krat na dan terapije v ustanovah. 

3. Srečanje tima: od ponedeljka do petka zvečer. 

4. Dnevne intervizije po opravljeni delavnici.  

5. Supervizije za delovne time enkrat tedensko. 

6. Skupinske supervizije trikrat v času projekta. 
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 Plesno-gibalno delavnico sva pripravili specializantki plesno-gibalne terapije iz Slovenije. 

Delavnica je trajala tri ure z vmesnim odmorom. Udeležencem sva predstavili nekaj vaj, ki 

smo jih skupaj izvedli, na koncu pa je sledil razgovor o poteku delavnice, ciljih in možnost 

za vprašanja.  

Slika 7 in slika 8: Priprava in izvedba plesno-gibalne delavnice z udeleženci. 

Moje terapevtsko delo je potekalo v kombinaciji glasbene in plesne terapije. Z dekletom z 

Danske sva izbrali delo s slepimi in slabovidnimi ter delo z otroki z motnjami v razvoju v 

centru Duga. V vsaki ustanovi sva imeli po dve skupini, s katerimi sva imeli terapije 

dvakrat na teden. Več o tem bo napisano v praktičnem delu v nadaljevanju specialistične 

naloge.  

 

Ob vikendih smo imeli prosti čas, da smo si 

nabrali novih moči za prihodnje delo. V tem 

času smo si ogledali izvir Bosne (Vrelo 

Bosne), se odpravili na dvodnevni izlet v 

Mostar, se namakali v termalni rivieri Ilidža, 

opazovali nočni utrip Sarajeva in preživeli 

ustvarjalni vikend ob petju in plesu.  

 

Slika 9: Mostar. 

 

Ustvarjali smo tudi pri kuhanju, saj je vsak dan 

večerjo pripravil drug terapevtki par. Skupne 

večerje so bile vedno zanimive in polne izpovedi 

vsakega izmed nas o poteku dneva.  

 

 

 

                                                                                               Slika 10: Ustvarjanje pri kuhi.  

 



Jarc, K. (2012). Združevanje metod gibalno-plesne in glasbene terapije pri otrocih s posebnimi potrebami 

v povojnem okolju. Specialistično delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

77 

 

ZAKLJUČEK PROJEKTA 

Zaključni vikend se je odvijal po mesecu 

dni v Sorici. Časovno razdobje je bilo 

primerno, da smo v tem času podoživeli 

stvari in razmislili o poteku projekta. 

Supervizor in glasbeni terapevt dr. 

Eckhard Weymann nam je pomagal 

razčistiti določene nejasnosti in tako smo 

projekt uspešno zaključili z veseljem na 

obrazu in lepimi spomini v srcu. 

 

Slika 11: Zaključni vikend v Sorici. 

9.3.1 Teme, procesi in cilji 

V nadaljevanju povzemamo iz knjige Short-term Music Therapy in War-Affected Areas 

avtoric Špele Loti Knoll in Claudie Knoll (2009), v kateri so povzete skupne značilnosti 

izvajanja projektov v Bosni in Hercegovini. 

Glavne teme, ki so se odvijale v terapijah, so bile: 

 ustvarjalnost (postati svoboden brez strogih okvirov), 

 samoizražanje (biti viden ali slišan), 

 posameznikova pozornost (biti viden ali slišan kot posameznik), 

 komunikacija (imeti smiselno izmenjavo), 

 obvladovanje (samoobvladovanje, občutek varnosti),  

 zaupanje (biti sposoben, biti močan), 

 odprtost, dostopnost (odpiranje meja, deliti z drugimi), 

 sprememba (razvijanje, rast, nove možnosti). 

Pojavilo se je vprašanje, ali lahko govorimo in zagotavljamo terapijo v tako kratkem času 

in v tako občutljivem okolju. Wigram idr. (2002 v Knoll, Knoll, 2009) poudarjajo, da 

glavne teme, ki potekajo med kliničnim delom, v celoti obravnavajo najbolj pomembne 

teme v vsaki praksi glasbene terapije, zato lahko trdimo, da je to terapija in da so 

standardi, ki podpirajo to izjavo, izpopolnjeni v klinični praksi. V glasbeni terapiji je 

glasba glavno komunikacijsko, ustvarjalno in izrazno sredstvo, služi kot osnova za 

samoizražanje, obvladovanje, omogoča varen prostor in pozornost klientov. V projektu so 

organizacijski okviri zagotavljali dobro podporo terapevtom pri izvajanju prakse in 

soočanju z glavnimi temami. 

Ustvarjalnost, samoizražanje in komunikacija so začetek in nadgradnja terapije, kjer se 

druge teme medsebojno povezujejo, združujejo in stopnjujejo. Individualna pozornost do 

klientov in vstopanje v njihov svet pod njihovimi pogoji omogoča izgradnjo varnega in 

zaupljivega prostora za klienta, kar omogoča majhne, a pomembne spremembe.  
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Glavni prepoznavni spremembi sta: sprememba od individualizma in izolacije k interakciji 

ter sprememba od strogih meja in omejitev k eksperimentiranju. Opaziti je bilo več 

svobodnega izražanja, uporabe glasu in giba. Terapija se dotika zelo globokih čustev, 

občutkov in spominov klientov, zato je poleg izvajanja terapije potrebna posebna 

obravnava v interviziji in v supeviziji. Terapevt mora previdno in uravnoteženo izbirati 

teme in jih pravilno uporabiti v terapevtskem srečanju. Svobodno izražanje omogoča več 

hitrejših sprememb, zato je pomembna skrbna in obvladljiva obravnava. 

Avtorici opozarjata na posebnost pri izvajanju kratkotrajne terapije, pri kateri skoraj ni 

prostora in časa za več kakor dve fazi v terapiji – začetek in konec. Poudarjata pomen 

jasne predstavitve tega dejstva terapevtom pred začetkom njihovega dela, kar zagotavlja 

varnost v terapevtskem procesu in določa realne cilje terapije. Narava tega procesa je pri 

tem delu edinstvena ne samo zaradi časovnih omejitev, ampak tudi zaradi kulturnih ovir in 

jezika ter nepoznanih pristopov umetnostnih terapij za ustanove, osebje in kliente v državi.  

V z vojno prizadeti državi je potrebna previdnost pri izbiranju ustanov. Te morajo pokazati 

vsaj nekaj odprtosti za terapijo, imeti morajo osnovni material in prostor za izvajanje 

terapije. Pokazalo se je, da za skupine otrok pod pet let kratkotrajna terapija ni bila 

ustrezna, saj niso razumeli prihoda in odhoda tujih terapevtov. Kljub omejitvam, ki so 

oteževale delo, so bili nekateri cilji doseženi. Cilje terapije je bilo treba skrčiti na 

minimum in tako zmanjšati stres neuspeha za klienta in negativne osebne ter poklicne 

izkušnje terapevta. Včasih so cilji namenjeni le zagotavljanju varnosti, pozitivnih odnosov 

s terapevtom, alternativne in ustvarjalne uporabe glasbenih medijev in izboljšanju socialne 

interakcije s skupino. Terapevti so zapisovali dokumentacijo o klientih in ob koncu 

terapije predložili poročilo za prihodnje terapevtsko delo in informacije za zaposlene v 

ustanovah. Bolj učinkovita bi bila individualna terapija, vendar se v teh projektih to ni 

zgodilo. Želja po tem, da bi v terapije vključili čim več klientov, se je zmanjšala do 

skupine največ šestih in štirih pri otrocih. Izkušnje so pokazale, da prevelike skupine 

klientov niso dajale pozitivnih rezultatov za terapijo, proces dela in za vključene. 

Navdušenost (želja) in realnost morata najti kompromis za kakovost in strokovnost 

terapije, zaključujeta Knoll in Knoll (2009).  

9.3.2 Delo v paru 

Terapevtsko delo je potekalo v terapevtskih parih, ki so se oblikovali po lastnih željah že v 

pripravljalnih dnevih. Ker so bile v tem projektu tri različne vrste umetnostne terapije, so 

bili pari mešani tudi glede smeri umetnostne terapije. Pari so imeli lastno intervizijo, 

vključno s pripravo, refleksijo in evalvacijo svojega dela. Poleg supervizije, ki je potekala 

vsaj enkrat na teden, se je pokazalo, da je dovolj podpore kliničnemu delu. Delo v paru je 

bogatilo, navduševalo in dajalo pozitivne izkušnje. Omogočalo je učenje drug od drugega, 

več možnosti uporabe delovnih metod, možnosti pogovora o osebnih zadevah po napornih 

srečanjih, nudilo je medsebojno pomoč in varnost ter spodbude za naprej.  
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Znotraj skupine je omogočalo trenutke individualnega dela s klientom, ki je potreboval več 

pozornosti v določenem trenutku. Zaradi pomanjkanja razumevanja lokalnega jezika in 

zaradi manjše izkušenosti pri delu je delo v paru v tuji državi nudilo večjo varnost in 

zaupanje. Avtorici ugotavljata, da je bila v sirotišnici dobrodošla izkušnja mešanega para, 

ženske in moškega, saj so otroci potrebovali pozornost obeh spolov.  

Poleg pozitivnih izkušenj so bili tudi izzivi dela v paru. Eden izmed teh je bil problem 

jezika in komunikacije. Kjer je ena oseba v paru govorila lokalni jezik, je to omogočalo 

boljšo komunikacijo s klienti in osebjem, na drugi strani pa se je pokazal problem 

ravnotežja pri delu med obema terapevtoma. V parih, kjer ni nihče govoril lokalnega 

jezika, se je pokazala težava v komunikaciji s klienti in osebjem. Terapevti so pri svoji 

komunikaciji uporabljali prednosti neverbalnih medijev (glasbe, gibanja in plesa ter 

umetnosti). Pomoč ostalih članov ekipe in organizatorjev je bila dobrodošla, vendar 

problematična za njihovo samospoštovanje kot terapevtov.  

Drugo težavo so povzročale neenotne skupine klientov z različnimi potrebami in potrebo 

po individualni pozornosti. Terapevti so morali najti rešitve, zato so večkrat delali pod zelo 

težkimi pogoji. Različne smeri umetnostne terapije in razlike v izobraževalnem ozadju so 

na eni strani bogatile delo v paru, na drugi strani pa ga oteževale. Par je moral najti 

kompromis med naučenimi metodami obeh in se prilagoditi različnim skupinam klientov. 

Težko je bilo ustvariti in ohraniti varen prostor v skupini zaradi nepričakovanih motenj in 

kulturno različnih mej. Te izkušnje so bile mnogo drugačne od tistih, ki so jih terapevti 

izkusili pri svojem usposabljanju. Spraševali so se o pomenu dela; "narediti vsaj nekaj 

dobrega tukaj". Po polovici dela so bili vzpostavljeni osnovni ritmi in treba je bilo že 

razmišljati in se pripravljati na zaključevanje. Povečali so se občutki nemoči, razočaranja 

in frustracije. Tudi možnost svobodnega izražanja se je izkazala kot negativna, saj je 

izzvala kaos in uničenje v skupini. Podobne težave opisuje tudi Sutton (2002, v Knoll, 

Knoll, 2009), kjer so se pojavili problemi v podobnem, a daljšem delu na vojnem območju. 

Intervizija v paru in vodena supervizija sta omogočali analizo in predelavo teh izzivov po 

terapijah. Bistvene analize dela pa so potekale na zaključnem vikendu. 

9.3.3 Povezovanje metod 

Projekt je temeljil na kombiniranju različnih umetnostnih terapij (v nadaljevanju UT); 

največ je bilo glasbene terapije, sodelovali sta še gibalno-plesna in likovna terapija. 

Nastala sta dva mešana para glasbenega in gibalno-plesnega terapevta, en par glasbenih 

terapevtov in en par likovnih terapevtov. Kazali so se pozitivni odzivi mešanih skupin na 

osebnostni in profesionalni ravni. Bilo je bogato, sproščujoče, navdihujoče in dobro za 

dinamiko v skupini. Spodbuda za celo ekipo je bila bogatitev strokovnega dela in prakse z 

drugimi umetnostnimi terapevti. En dan v tednu je bil namenjen delavnicam vsake smeri, 

ki so jih vodili udeleženci, kjer je cela ekipa izkusila razlike, prednosti, metode dela in 

možnosti kombiniranja med različnimi smermi UT.  
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Kombinacija glasbene in gibalno-plesne terapije se je izkazala kot zelo dobra, saj je 

terapevtom in klientom dajala večje možnosti pri njihovem delu, izražanju in 

komunikaciji. Več primerov iz klinične prakse je pokazalo pomembnost uporabe več 

različnih metod dela drugih UT. Nekateri klienti v dnevnem centru za odrasle z učnimi 

težavami so se odzvali boljše in hitreje na likovno ustvarjanje, spet drugi na glasbo. Zelo 

uporabna kombinacija glasbene in plesno-gibalne terapije se je pokazala v sirotišnici, kjer 

je bila skupina otrok zelo zahtevna in otroci so potrebovali izražanje na različnih ravneh, 

včasih ob istem času. Dva različna umetnostna terapevta sta lahko istočasno delala s 

skupino, kar se je izkazalo kot zelo uspešno. Uporaba gibalno-plesne terapije je bila pri 

delu z otroki s posebnimi potrebami zahtevnejša zaradi manjše uporabe telesnih gibov in 

slabše kontrole nad njimi. Uporaba glasbe je bila zanje na začetku varnejša za delo. 

Povezovanje metod različnih UT je bilo pozitivno, bogato, izobraževalno, navdihujoče in 

ga je vredno ponoviti v podobnih okvirjih. 

9.4 Opredelitev in posledice travmatične izkušnje 

Travma je glede na širše opredelitve del življenja običajnih ljudi povsod po svetu. Lahko 

povzroči preoblikovanje osebnosti, prepričanj, duhovnosti ter razumevanja smisla in 

pomena življenja, spremeni potek posameznikovega življenja in povzroči celo 

večgeneracijske posledice, v primeru množične travme pa posledice v celotni družbi, 

kulturi, vladi in narodih (Cvetek, 2009).  

Za Jullie P. Sutton (2002) je travma nekaj neobičajnega, ki onemogoča posameznikov upor 

in obrambo. V takih razmerah se je nemogoče zavedati popolnega učinka travme in 

običajno delovati. Posledice travmatičnih dogodkov vplivajo na prihodnost. Povojno 

okolje zaradi pomanjkanja varnosti onemogoča normalen razvoj otrok. Zgodnji življenjski 

vtisi se prenašajo skozi življenje in tudi na nadaljnje rodove. Travmatične izkušnje 

vplivajo na odzive v kritičnih življenjskih situacijah. Louise Lang in Una Mcinerney (po 

Sutton, 2002) sta na povojnem območju Bosne in Hercegovine zasledili glavne značilnosti 

psihološke travme: depresija, regresija, umik in agresivnost.  

Veliko stranskih učinkov travmatične izkušnje se pokaže na telesu. Pogosti primeri so: 

neobčutenje telesa; učinek na spomin in pozabljanje; zlorabljene meje; pretirana reakcija 

na dražljaje; slaba koncentracija; težave pri izražanju čustev (jeze ali užitka); fizična 

bolečina in sprejetje omejenih sposobnosti; nerazumljivi fizični simptomi in bolečina. Taki 

posamezniki si zaslužijo, da so slišani. S pomočjo terapevtskih dejavnosti jim omogočamo 

pogovor in potrjevanje telesnih izkušenj. Pri deljenju zgodb, ujetih občutkov in spominov 

v telesu se sprostijo in z njimi soočijo. Z gibanjem in igranjem se ponovno odkrije 

pozitivna preteklost, ustvarja se sedanjost in upanje v prihodnost (Liebmann, 1996). 

Opredelitev travmatične stresne motnje pomeni, da je posameznik izkusil, bil priča ali je 

bil soočen z dogodki, ki so vključevali dejansko ali grozečo smrt, resno poškodbo ali 

grožnjo telesni integriteti sebe ali drugih (Cvetek, 2009).  
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Travmatični dogodki so lahko boji med vojno, streljanje, nasilje (spolno nasilje, telesni 

napad in rop), ugrabitev, teroristični napad, mučenje, trpinčenje, naravne katastrofe 

(poplava, požar, potres), težke avtomobilske nesreče, diagnosticiranje življenjsko nevarne 

bolezni ipd. Travmatični dogodki so tudi tisti, pri katerih je oseba priča težki poškodbi ali 

nasilni smrti druge osebe med nasilnim napadom, nesrečo, vojno, katastrofo ali pa vidi 

truplo ali dele telesa. Travmatično je lahko tudi, če oseba samo izve o dogodkih, ki so jih 

doživele bližnje osebe (nesreča ali poškodba družinskega člana, prijatelja, nasilje, usodna 

bolezen otroka) (Cvetek, 2009).  

Kakšne destruktivne posledice povzroči dogodek pri posamezniku, je odvisno od tega, 

kako stresno izkušnjo predela. Različni dogodki so lahko za posameznika različno 

pomembni in povzročajo različne motnje in težave. Določen dogodek, ki je za odraslega 

nepomemben, je zelo pomemben za razvijajočega se otroka. Enoleten otrok se odzove na 

teden dni dolgo ločitev od matere kot na eksistencialno grožnjo, štiriletnik pa táko ločitev 

lahko doživlja kot stresno, vendar ne travmatično (Lieberman, 2004 v Cvetek, 2009).  

Najbolj znan izraz posledic nepredelanih travmatičnih izkušenj ali hujših stresnih 

dogodkov je potravmatska stresna motnja. Drugi avtorji in raziskave omenjajo še 

depresijo, povečano agresivnost v razmerju do drugih in sebe, depersonalizacijo, 

disociacijo, kompulzivno vedenjsko ponavljanje travmatičnih scenarijev, spremembe 

vrednostih sistemov, upad funkcioniranja na družinskem in poklicnem področju ter 

spremembe v duhovnem doživljanju. Težave žrtev travm vključujejo afektivno 

disregulacijo, amnezijo, somatizacijo, nezaupanje, sram, obtoževanje in sovraštvo do sebe, 

samodestruktivno vedenje in občutek trajne poškodovanosti. Raziskave kažejo, da se 

posledice travme "prenašajo" v naslednje rodove, kar je bilo raziskano predvsem pri žrtvah 

holokavsta (Rowland-Klein, 2004 v Cvetek, 2009).  

Shranjena čustva in telesne senzacije zgodnejših dogodkov se vzbudijo in se spet 

podoživljajo v sedanjosti ob podobnem dogodku. Trenutne izkušnje se povezujejo z 

asociativnimi spominskimi mrežami. Če so v teh mrežah še vedno navzoča nepredelana 

občutja, misli in telesne senzacije, potem doživljanje, ki se zgodi ni novo, ampak reakcija 

tistega iz preteklosti. Neprimeren strah pred zapustitvijo, pomanjkanje ljubezni, strah pred 

napako in stalna duševna bolečina, ki uničujejo zdajšnje bivanje osebe, lahko največkrat 

zasledujemo vse do izkušenj zgodnjega otroštva (Cvetek, 2009). 

9.5 Potravmatska stresna motnja 

Raziskave kažejo, da je potravmatska stresna motnja (v nadaljevanju PTSM) ena 

najpogostejših duševnih motenj. Travmatični dogodki, kot so družinsko in socialno nasilje, 

posilstvo, napadi, vojne, katastrofe, nesreče in ropi, ljudi soočajo z grozo in grožnjo. Pri 

osebah, ki jih doživijo, lahko začasno ali za stalno spremenijo zmožnost za spoprijemanje 

s stresom, zaznavo grožnje in koncept o sebi. Travmatizirani posamezniki lahko razvijejo 

PTSM, kjer spomin na travmatični dogodek nadvlada žrtvino zavest ter njeno življenje 

oropa pomena in zadovoljstva (van der Kolk in van der Hart, 1991 v Cvetek, 2009).  
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Odziv osebe na dogodek vključuje intenziven strah, občutek nemoči ali groze. PTSM je 

anksiozna motnja, ki jo definirajo tri skupine simptomov (ponovno doživljanje, izogibanje 

in hipervzburjenost), ki trajajo vsaj en mesec po travmatičnem dogodku (American 

Psychiatric Association, 1994). Pri PTSM se travmatični dogodek podoživlja različno. 

Pojavljajo se vsiljeni spomini na dogodek, ki vsebujejo podobe, misli in zaznave, 

povezane z dogodkom, mučne sanje o dogodku ali občutki, da se dogodek ponavlja. To 

spremlja velika telesna in duševna stiska in včasih občutek čustvene otopelosti. Oseba se 

trudi izogniti mislim, občutkom ali pogovorom, povezanim s travmo, in dejavnostim, 

krajem ali ljudem, ki jo spominjajo na travmo. Zmanjša se zanimanje in sodelovanje pri 

dejavnostih, ki so prej vzbujale zadovoljstvo, pojavijo se občutki odmaknjenosti in 

odtujenosti, doživljanje afektov se omeji (oseba ni zmožna občutkov ljubezni).  

Čustvena otopelost se izraža kot depresija in pomanjkanje motivacije. Pri otrocih se kaže 

kot manjša vključenost v igralne socialne interakcije ter pogosto kot umik in izolacija. 

Pojavijo se lahko težave s spanjem, preobčutljivost, razdražljivost, izbruhi jeze, težave s 

pozornostjo in koncentracijo. Pojavi se lahko pretirana budnost, pozornost, previdnost ali 

preplašeno odzivanje. Če PTSM traja manj kakor tri mesece, je akutna, če traja dlje, je 

kronična. Poznamo PTSM z odloženim začetkom, za katerega je značilno, da se simptomi 

PTSM pojavijo šele po šestih mesecih od travmatičnega dogodka (Cvetek, 2009).  

9.5.1 Potravmatska stresna motnja pri otrocih 

V zgodnjem otroštvu je otrok pri zadovoljevanju svojih potreb in uresničevanju želja 

skoraj popolnoma odvisen od svojih staršev. Pri razumevanju otrokovih težav je potrebno 

razumeti njegov svet. Izrabljanje zavira otrokov normalen razvoj, uniči njegov občutek za 

dobro počutje ter otežuje glasno sporočanje o stiski, ki jo doživlja. Gostečnik (2008) 

dodaja, da okolje, ki ni stimulativno, otroka oropa najrazličnejših spodbudnih doživetij in 

lahko kritično vpliva na razvoj možganov. Klasičen primer so otroci, ki čutijo globoko 

očetovo stisko. Ta ne zmore regulirati svojih besnih občutij in zato potrebuje otroke in 

ženo, ki ga s svojim, po njegovo nepravilnim vedenjem, izzovejo in zato lahko vanje 

prenese svojo jezo. Možgani se tako ne zmorejo pravilno razvijati, strah, teror in 

zamrznjenost pa usmerjajo posameznikovo vedenje, čutenje in razmišljanje. Nasilje lahko 

tako postane osnovni organizator posameznikovega socialnega življenja. 

Milijoni otrok po svetu so izpostavljeni travmatičnim izkušnjam. Ti dogodki so povezani z 

naravnimi katastrofami, prometnimi nesrečami, življenjsko ogrožajočimi boleznimi in 

bolečimi medicinskimi postopki, telesno zlorabo, spolno zlorabo, prisostvovanjem nasilju, 

ugrabitvi, nenadni smrti katerega izmed staršev ipd. Travmatični stres lahko močno vpliva 

na čustveni, vedenjski, kognitivni, socialni in telesni razvoj otrok. Tudi otroci, ki niso 

doživeli take oblike travme, imajo lahko prevladujoč negativni koncept o sebi (sem 

nesposoben, nevreden ljubezni …), kar največkrat izvira iz zgodnjega otroštva. Veliko 

otroških izkušenj je povezanih z občutkom nemoči in pomanjkanjem nadzora. Tako 

imenovane travme z malim "t" so v otroštvu zelo pogoste (Shapiro, 2001).  
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Celo tisti, ki so deležni "najboljšega" otroštva, se včasih (na primer ko gredo starši zvečer 

ven) lahko počutijo močno zavrženi, nemočni in prepuščeni sami sebi. Stanje otroštva je 

lahko stanje nemoči v svetu velikanov (Shapiro, 2001). Mnogi avtorji trdijo, da travma v 

zgodnjem otroštvu vpliva na razvoj različnih duševnih motenj in razvoj tveganja za 

poznejši razvoj PTSM po izkušnji travme. Gostečnik (2008) dodaja, da če otrok že v 

zgodnji dobi nenehno doživlja travmatične dogodke, lahko to zelo katastrofalno vpliva na 

ves njegov nadaljnji razvoj ter se lahko z vso silovitostjo nadaljuje v odraslo dobo. 

Pri otrocih, ki razvijejo PTSM, se pojavljajo različne kombinacije motenj in težav. Tipični 

znaki in simptomi PTSM vključujejo impulzivnost, težave s pozornostjo (zaradi pretirane 

opreznosti), disforijo, čustveno otopelost, socialno izogibanje, disociacijo, agresivno igro 

(pogosto vnovično uprizarjanje), neorganizirano in antisocialno vedenje, pogosto 

ponavljajoče se risanje večinoma s travmo povezanih motivov, neuspehe v šoli in 

regresiven ali zapoznel razvoj. Večino otrok mučijo ponavljajoče misli o dogodku, motnje 

spanja, strah pred temo, nočne more, težave z zbranostjo, povečana pozornost na nevarnost 

in občutki nezaupanja v prihodnost. Mnogi otroci razvijejo strah, povezan s specifičnimi 

vidiki lastne izkušnje. Lahko se pojavi krivda, ker so preživeli, pri nekaterih depresija, 

drugi pa postanejo zelo anksiozni (Yule, 2001 v Cvetek, 2009). V splošnem je delež otrok, 

ki razvijejo PTSM po travmatičnem dogodku, večji kakor pri odraslih. Zaključimo lahko, 

da so otroci ranljivejši za travmatične izkušnje (Perry, 2000, 2001 v Cvetek, 2009).  

Pogostost, nenadnost in stopnja življenjske ogroženosti so glavne travmatične 

spremenljivke. Dezorganizirane, nefunkcionalne družine, v katerih je navzoče nasilje ali 

imajo starši resne osebne prilagoditvene težave, so negativna ocena travme, ekstremen 

začetni odziv na travmo, dodatni stresni življenjski dogodki po travmi in odsotnost 

podpore staršev ali šole v potravmatskem obdobju močno povezani s posledicami (Carr, 

2004 v Cvetek, 2009). Ženske so bolj nagnjene k internaliziranju (anksioznost, disforija, 

disociacija, izogibanje), moški pa k eksternaliziranju (impulzivnost, agresija, nepazljivost, 

hiperaktivnost) potravmatskih simptomov (Perry, 2000, 2001 v Cvetek 2009). 

PTSM je kronična motnja in če ni zdravljena, popusti v zelo malo primerih. Shalev (2000 

v Cvetek, 2009) poroča, da ima polovica tistih, ki jim je bila diagnosticirana PTSM, to 

motnjo tudi pozneje. Večina spontanega zdravljenja se zgodi v enem letu od travmatičnega 

dogodka. Če motnja vztraja šest let, ni praktično nobenega spontanega izboljšanja.  

Travma v otroštvu je pomemben dejavnik tveganja za razvoj psihiatrične bolezni v 

poznejšem življenju, vključno s PTSM, z anksioznimi motnjami in večjo depresivno 

motnjo. Številne raziskave so pokazale, da na začetek motenj razpoloženja nedvomno 

vplivajo stresni življenjski dogodki iz otroštva. Ostanki vedenjskih, čustvenih, kognitivnih 

in socialnih posledic otroške travme vztrajajo in kaže, da prispevajo k mnogim duševnim 

motnjam, kakršne so težave v odnosih, motnje hranjenja, depresija, samomorilno vedenje, 

anksioznost in anksiozne motnje, alkoholizem, nasilno vedenje, motnje čustvovanja in 

seveda PTSM (Fergusson in Horwood, 1998; Ford in Kidd, 1998; Gostečnik, 2002, 2004; 

Nemeroff, 2004; Perry, 2000 v Cvetek, 2009). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

10. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Območje Bosne in Hercegovine še danes potrebuje psihosocialno pomoč, saj so vojne travme 

globoko zasidrane v vseh generacijah prebivalstva. Vojna v Bosni in Hercegovini se je 

končala leta 1995. Humanitarni projekti v organizaciji EAMTS (Evropsko združenje 

študentov glasbene terapije) so se na tem območju začeli izvajati leta 2004. Zajemali so delo z 

otroki, mladostniki ter odraslimi in so potekali štirikrat v Mostarju in enkrat v Sarajevu. 

Projekt, ki sem se ga udeležila in katerega učinke želimo proučiti v specialističnem delu, je 

organiziralo Slovensko združenje umetnostnih terapevtov (SZUT) in je bil odprt za vse vrste 

pomoči z umetnostjo − umetnostne terapije.  

Na območju Sarajeva je umetnostna terapija razmeroma nova disciplina, zato so možnosti za 

izobraževanje in delo majhne. Premalo je lokalnega prebivalstva, ki bi bili zmožni izvajati 

tovrstno pomoč, saj sami trpijo zaradi travmatičnih vojnih izkušenj. Ker čas igra glavno 

vlogo, so izrednega pomena strokovnjaki iz tujine, ki prihajajo, da na tem območju 

vzpostavijo pomoč. Udeleženci projekta smo na območju Sarajeva sodelovali z različnimi 

ustanovami in izvajali pomoč z umetnostjo s slepimi in slabovidnimi, sirotami in duševno 

prizadetimi. Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo sprejemanje njihovih posebnosti, ki se 

zgodi na čustveni ravni, ko starši predelajo svoje pomisleke, razočaranja, jezo in se posvetijo 

otroku. Da to dosežejo, potrebujejo čas, oporo, pogovor, strokoven nasvet in branje literature. 

Starši, ki so preživeli vojno, se zaradi lastnih travm težko posvečajo otrokom z vso skrbjo. 

Otroci se rojevajo in odraščajo v ozračju tesnobe in razočaranj. S terapevtskim delom smo 

pomagali otrokom s posebnimi potrebami, zaposlenim in staršem pa predstavili nudenje 

pomoči z metodami gibalno-plesne in glasbene terapije. Z izvajanjem gibalno-plesnih in 

glasbenih terapij smo lajšali socialne in psihosocialne stiske ter motnje v razvoju. Gibalno-

plesno in glasbeno izražanje lahko pripomore k izboljšanju in vzdrževanju zdravstvenega 

stanja pri otrocih s posebnimi potrebami. Preko ustvarjalnega izražanja pridobivajo na 

pozitivni samopodobi in večjem samozavedanju, kar jim omogoča lažje vzpostavljanje 

socialnih stikov.  

Obravnavani problem je pomemben zaradi možnosti oblikovanja in učinkovitega povezovanja 

metod gibalno-plesne in glasbene terapije v skupini otrok s posebnimi potrebami. Temo 

specialističnega dela smo izbrali zaradi pomanjkanja kakovostnih programov in integrativnih 

pristopov nudenja pomoči otrokom s posebnimi potrebami pri kratkoročnem izvajanju pomoči 

z umetnostjo na povojnem območju. Omenjeno temo smo izbrali zaradi nadgraditve 

strokovnih znanj na področju gibalno-plesne in glasbene terapije. 
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10.1 Cilji raziskave 

Osrednji namen specialističnega dela je usmerjen v spremljanje učinkov metod skupinske 

integrativne gibalno-plesne in glasbene terapije na krepitev duševnega zdravja otrok s 

posebnimi potrebami. V raziskavi v povojnem okolju želimo ugotoviti, kako metode plesno-

gibalne terapije v povezavi z metodami glasbene terapije pri otrocih s posebnimi potrebami 

spodbujajo besedno in nebesedno komunikacijo, ustvarjalnost in svobodno izražanje ter 

socialne interakcije v skupini.  

Otrok s posebnimi potrebami močno spremeni družinsko vzdušje in predstavlja velik izziv 

sprejemanja drugačnosti − različnosti za ožje in širše člane družine. Otrokove posebne 

potrebe zahtevajo neposredno soočanje z vsemi težavami in stiskami, ki jih prinašajo. Otroci s 

posebnimi potrebami imajo težave na različnih področjih: govorno-jezikovne motnje, motnje 

gibanja, motnje vedenja in osebnosti, motnje v duševnem razvoju, motnje sluha in vida ter 

primanjkljaji na področju učenja (Žerovnik, 2004). V naši raziskavi v povojnem okolju se 

težave konkretno kažejo predvsem v slabo razvitem govoru, majhnem besedišču in težavah v 

komunikaciji. Poleg tega so izrazite tudi motnje pozornosti in nihanje razpoloženja. Slab 

očesni stik, nespremenjena očesna mimika, anksioznost, negotovost in zadržanost še dodatno 

ovirajo socializacijo. To posledično vpliva na nizko samopodobo, nizko samospoštovanje in 

socialno izolacijo. 

Osrednji cilj raziskave je ugotoviti, kako lahko s povezovanjem metod gibalno-plesne in 

glasbene terapije spodbujamo besedno in nebesedno komunikacijo, ustvarjalnost in svobodno 

izražanje ter spodbujamo večjo socialno interakcijo. 

Širši cilji specialistične naloge zajemajo osebnosti posameznikov in njihovo kakovost 

bivanja: vzpostavitev varnega in zaupljivega odnosa; izboljšanje očesnega stika; umirjanje in 

doseganje sproščenosti; izboljšanje pozornosti in koncentracije; razvijanje pozitivne 

samopodobe; vzpostavljanje boljšega psihofizičnega počutja. 

10.2 Raziskovalna vprašanja 

V specialističnem delu želimo preveriti naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kako metode gibalno-plesne terapije v povezavi z metodami glasbene terapije 

spodbujajo besedno in nebesedno komunikacijo otrok s posebnimi potrebami?  

 Kako se z uporabo različnih metod gibalno-plesne terapije v povezavi z metodami 

glasbene terapije spodbuja ustvarjalnost in svobodno izražanje otrok s posebnimi 

potrebami?  

 Kako metode gibalno-plesne terapije v povezavi z metodami glasbene terapije 

prispevajo k večji socialni interakciji otrok s posebnimi potrebami? 



Jarc, K. (2012). Združevanje metod gibalno-plesne in glasbene terapije pri otrocih s posebnimi potrebami v 

povojnem okolju. Specialistično delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

86 

 

10.3 Metodologija  

10.3.1 Kvalitativno raziskovanje 

Z izrazom "kvalitativna raziskava" označujemo raziskavo, pri kateri sestavljajo osnovno 

izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi. Gradivo je 

obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in 

brez operacij nad števili (Mesec, 1997, str. 6). Kvalitativna študija je študija posameznega 

primera. Z besedo "posamezni primer" ne mislimo zgolj posamezne osebe, ampak je to lahko 

posamezna skupina (družina, organizacija, skupnost, kultura ali subkultura). Posamezni 

primer raziščemo in opišemo v obliki študije primera. Gre za celovit opis posameznega 

primera in njegove analize, tj. opis značilnosti primera in dogajanja in opis procesa odkrivanja 

teh značilnosti, to je procesa raziskovanja samega (Mesec, 1997, str. 11). V kvalitativni 

raziskavi ne gre le za to, da bi preverili odzive raziskovalnih vprašanj na klienta, ampak 

želimo priti do celovitega, vsebinsko bogatega razumevanja, ki nas lahko usmerja pri 

praktičnem delu, čeprav morda ne moremo prav vsakega elementa tega razumevanja 

utemeljiti (Mesec, 1997, str. 14).  

Izbrana metoda kvalitativnega raziskovalnega dela je skupinska študija primera. Proučujemo 

več otrok znotraj dveh skupin v procesu izvajanja pomoči z umetnostjo. Prikazati skušamo 

stanje otrok ob začetku, med in po zaključenih skupinskih gibalno-plesnih dejavnostih v 

povezavi z glasbenimi terapevtskimi dejavnostmi. Podatki, zbrani z merskim 

instrumentarijem, bodo obdelani kvalitativno in s pomočjo deskriptivne statistične metode. 

Opredeljeni bodo smiselno po sklopih na podlagi sheme, ki vsebuje kategorije gibalno-plesnih 

in glasbenih elementov. Opisne metode bomo povezali z metodami opazovanja, ki temeljijo 

na odkritem opazovanju s popolno udeležbo, na metodah spraševanja in zapisovanja 

dokumentiranega gradiva (zapiski v terapevtskem dnevniku in izpolnjeni obrazci). Na podlagi 

izpolnjenih obrazcev pri vsakem terapevtskem srečanju izpostavimo glavne teme, grafični 

prostorski prikaz, cilje, metode dela, posebne dogodke, zaključne misli in ideje za naprej.  

Uporabili bomo metodo Porajajoči jezik telesa (Rutten-Saris, 1992). Sistematično opazovanje 

bomo analizirali na podlagi sheme, ki vsebuje kategorije prostora, gibanja, očesnega stika in 

interakcijske strukture. Upoštevali bomo zapiske iz terapevtskega dnevnika in izpolnjenih 

obrazcev ter zapiske na podlagi nestandardiziranega odprtega intervjuja s starši in 

zaposlenimi. Pri analizi gibanja po Rudolfu Labanu (Laban, 2002) v procesu gibalno-plesnega 

izražanja bomo opravili kvalitativno interpretativno obdelavo rezultatov. Videoposnetke 

gibalno-plesnih in glasbenih dejavnosti bomo kvalitativno obdelali na podlagi metode 

Porajajoči se jezik telesa (Rutten-Saris, 1992), analize gibanja po Rudolfu Labanu (Laban, 

2002) in gibalno-plesnih ter glasbenih elementov (Berger, 2002). 
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10.3.2 Opis vzorca 

V raziskavo je udeleženih osem otrok v starosti od 4,5 do 9,5 let – štiri dekleta in štirje fantje. 

Vsi so vključeni v program dnevnega družinskega centra za otroke z motnjami v razvoju. Pri 

večini otrok so slabo razvite grafomotorične in govorne sposobnosti (slabo besedišče, motnje 

izgovarjave). Pri nekaterih je navzoča skoraj popolna odsotnost verbalne komunikacije ali tih 

in nerazločen govor. Vse to in pomanjkljiv očesni stik otežuje komunikacijo. Opazna je 

socialna zadržanost, mirnost in negotovost. Pri dveh otrocih z diagnosticirano klinično sliko 

Downovega sindroma se kaže prevzemanje vodilnega položaja, hitra jeza, slabo razumljiv 

govor in težko sprejemanje pripomb. Pri enem otroku so prisotne motnje izgovarjave, upiranje 

strukturnemu delu in stereotipije, ki nakazujejo blažjo avtistično motnjo. 

V prvi skupini sta dve deklici (sestri) in dva fanta. Zaradi varovanja osebnih podatkov so 

imena otrok spremenjena. V opisovanju raziskave bomo uporabili naslednja imena: Sabina, 

Sanja, Martin in Job. V času izvajanja terapije je bila Sabina stara 7,5 let, Sanja 5,5 let, Martin 

5,5 let in Job 9,5 let. Skupina je bila prvič skupaj v taki zasedbi. 

Drugo skupino oblikujejo dve deklici in dva fanta. V nadaljevanju opisa raziskave jih zaradi 

varovanja osebnih podatkov poimenujemo kot Helena, Eva, Andrej in Janez. V času 

terapevtskih srečanj je bila Helena stara 9 let, Eva 4,5 let, Andrej 7,5 let in Janez 9,5 let. 

Skupina je prvič skupaj v taki zasedbi.  

10.3.3 Terapevtski pripomočki  

V umetnostnoterapevtskem procesu smo uporabili:  

 Orffov instrumentarij
15

 (ritmične inštrumente); 

 kitaro in etnična glasbila (bolivijska žabica, bosanska fluta): 

 malo žogo in pisane rute. 

10.3.4 Merski pripomočki 

V raziskavi uporabljamo več različnih merskih pripomočkov.  

1. Načrtno sistematično opazovanje in analiza gibanja in vedenja po metodi: Porajajoči se 

jezik telesa (Rutten-Saris, 1992). 

2. Načrtno sistematično opazovanje in analiza gibanja in vedenja po Rudolfu Labanu (Laban, 

2002). 

3. Analiza glasbenega dogajanja po shemi s kategorijami glasbenih elementov (Berger, 2002). 

4. Analiza in evalvacija glasbenega in gibalno-plesnega dogajanja takoj po srečanju s 

pisanjem terapevtskega dnevnika in introspektivno poročilo po obrazcu (Knoll, Knoll, 2009). 

                                                 

15  Orffov instrumentarij: mali ritmični inštrumenti (paličice, ropotulje, tamburin, bobni, kraguljčki, 

triangel, činele in gon) in mali melodični instrumenti (ksilofon, metalofon, zvončki, pavke, kljunasta ali blok 

flavta).  
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5. Analiza in evalvacija videoposnetkov glasbeno in gibalno-plesnih dejavnosti po metodi 

Porajajoči se jezik telesa (Rutten-Saris, 1992). 

6. Delno strukturiran intervju z zaposlenimi v DUGA (Sarajevo) in s starši o posameznem 

otroku. Pridobljeni podatki o vedenjskih, emocionalnih, interakcijskih in drugih 

karakteristikah otrok, o njihovem zdravstvenem stanju, značilnostih bolezni in motnjah.  

 

11. ZBIRANJE IN KVALITATIVNA ANALIZA PODATKOV 

TER PROCES DELA 

11.1 Postopek poteka terapevtskih srečanj (študije primera) 

Terapevtska srečanja potekajo v okviru mednarodnega humanitarnega projekta umetnostnih 

terapij v Sarajevu v avgustu 2008. Terapevtska srečanja izvajam v paru v sodelovanju s 

študentko glasbene terapije − Julijo z Danske v dnevnem družinskem centru za otroke s 

posebnimi potrebami v Sarajevu (DUGA). Zaposleni nama predhodno sestavijo dve 

terapevtski skupini s štirimi otroki na podlagi starosti in razvojnih težav otrok. Z vsako 

skupino potekajo terapevtska srečanja dvakrat na teden po štirideset minut, skupno jih je 

sedem. Način gibalno-plesnega in glasbenoterapevtskega dela je vnaprej pripravljen, vendar 

dopušča določeno mero spontanosti in prilagajanja glede na potrebe otrok. Timsko delo 

zahteva od vodij terapevtskega srečanja veliko mero medsebojnega usklajevanja, 

dopolnjevanja, poslušanja in ustvarjalnosti v terapevtskem procesu.  

Posamezno gibalno-plesno in glasbenoterapevtsko srečanje je sestavljeno iz uvoda (uvodna 

pesem Dobar dan s pozdravom vseh otrok), osrednjega dela (glasbeno in gibalno-plesno 

izražanje) in zaključka (zaključna pesem Doviđenja in povabilo na prihodnje srečanje). Ob 

koncu sledi podrobna refleksija srečanja in evalvacija z izpolnjevanjem ustreznega obrazca 

(Knoll, Š., Knoll, C., 2009). Načrtovani terapevtski program obsega izvajanje različnih 

gibalno-plesnih in glasbenoterapevtskih metod in tehnik dela v skupini. Najpogosteje so 

uporabljene: gibalna in glasbena improvizacija, dialog preko inštrumenta, izmenično igranje, 

vodeno poslušanje ter imitacija z glasom in gibanjem. Tako je omogočeno spontano in tudi 

usmerjeno gibalno-plesno in glasbeno izražanje in ustvarjanje. Vsak otrok v skupini ima z 

uporabo umetnostnih medijev možnost izražati samega sebe, svoje misli, čustvena stanja, 

počutje, potrebe in interese. 

11.1.1 Pogovor z zaposlenimi v "DUGA" 

Nekaj uvodnih informacij o posameznem otroku je koristilo nadaljnjemu delu, prilagoditvi 

posameznih dejavnosti, opredelitvi ciljev in osredotočenju na problematiko, ki se pojavljala v 

večji meri v skupini. Zaposleni v DUGA so nama pokazali "kartoteke" otrok s posebnimi 

potrebami in njihovimi izdelki ter opozorili na posamezno motnjo. Niso želeli preveč 

izpostavljati in govoriti o posameznem otroku zaradi varovanja podatkov.  
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Zagotovili sva jim, da informacije ne bodo prišle v javnost in da so lahko brez skrbi. V 

nadaljevanju so podane glavne značilnosti obeh skupin otrok. 

1. skupina  

Sabina ima elektivni mutizem, kar pomeni skoraj popolni izostanek verbalne komunikacije. 

Deklica ima težave z vzpostavljanjem socialnih stikov. 

Sanja ne daje očesnega stika, je tiha in zaprta vase, kar onemogoča socializacijo. Ne 

verbalizira tega, kar zna, ali naredi to izredno tiho s spuščenim pogledom.  

Deklici sta sestri in imata nižji inteligenčni kvocient (IQ). Učita se druga od druge in zaradi 

slabega modela težko napredujeta v govoru.  

Martin ima motnje v govoru in stereotipijo. Upira se načrtu dela in strukturiranemu redu. V 

svojem razvoju je imel premalo spodbud iz okolja in je bil večino časa prepuščen samemu 

sebi. Ker starši večino časa delajo, preživlja dneve ob televiziji in računalniku.  

Job ima nerazvit govor in slabo razvite grafomotorične sposobnosti. Ima upočasnjen razvoj, 

slabo koncentracijo in večino časa preživi s svojo babico.  

Skupina je precej raznolika glede starosti (med 5,5 in 9,5 let) in manj glede razvojih težav. 

Skupne značilnosti se kažejo pri težavah v govoru in komunikaciji, kar zmanjšuje 

socializacijo in socialno interakcijo, zato težko vzpostavljajo odnose z drugimi. Nezaupanje 

vase in premajhne spodbude iz okolja prispevajo k zmanjšani ustvarjalnosti in svobodnemu 

izražanju otrok.  

2. skupina 

Helena ima Downov sindrom. Je hitre jeze, rada prevladuje v skupini in želi biti glavna ter 

težko sprejema pripombe. Opazen je težko razumljiv govor, a dobre motorične sposobnosti. 

Dolgo časa ni želela pisati in je bila vključena v vaje branja in pisanja.  

Eva ima slabo razvit govor in majhen besedni zaklad glede na njeno kronološko starost. 

Uporablja kratke besede, ki jih ne zmore povezati med seboj, zato je govor odsekan in včasih 

nerazumljiv. 

Andrej ima Downov sindrom. Pri govoru ima težave z izgovarjavo, govor nima oblike. Je tih 

in vase zaprt.  

Janez je imel težave v razvoju govora in je spregovoril v četrtem letu. Težave se kažejo v 

majhnem obsegu komunikacije in pri vzdrževanju koncentracije. Opazni sta anksioznost in 

negotovost. 

Skupina je precej raznolika tako glede starosti (med 4,5 in 9 let) kakor tudi razvojnih težav. 

Pri vseh se kažejo težave pri govoru in komunikaciji, kar privede do težav v socializaciji in 

socialni interakciji. Zaradi težav v govoru težko vzpostavljajo odnose z drugimi. Nezaupanje 

vase prispeva k zmanjšani ustvarjalnosti in svobodnem izražanju otrok.  
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Opisane težave so se potrdile pri najinem terapevtskem delu, opisanem v nadaljevanju. V 

terapevtskih srečanjih sva z vnaprej pripravljenimi dejavnostmi in postavljenimi cilji poskusili 

zmanjšati omenjene težave. Večje razvojne razlike in težave med otroci so otežile terapevtsko 

delo. Težje je bilo vzpostaviti skupinsko dinamiko, saj bi večina otrok potrebovala 

individualno terapijo, ki pa je žal ni bilo mogoče izvajati. Delo sva prilagodili tako, da je ena 

terapevtka delala s posameznikom, ki je v danem trenutku potreboval individualno pomoč in 

podporo, druga pa je delala s preostalo skupino. 

11.1.2 Pogovor s starši obeh skupin 

V nadaljevanju bom opisala še nekaj skupnih značilnosti staršev otrok, ki so prihajali v center 

DUGA. Starše otrok sva videli zelo redko in bežno. Pred prvim terapevtskim srečanjem smo 

se pozdravili, si podali roke in izmenjali par besed. Razložili sva jim, kaj bova počeli, zakaj 

sva tam in kaj bi radi dosegli. Starši so nama predstavili svojega otroka in naju opozorili na 

nekaj značilnosti. V naslednjih srečanjih sva le redko videli katerega od staršev ali 

sorodnikov, zato tudi ni bilo možnosti za pogovor z njimi. Otroke so običajno pustili v centru 

DUGA, že preden sva prišli tja. Ob odhodu so jih čakali pred centrom in z njimi hitro pohiteli 

domov. Ker sva ob koncu še pospravili svoje stvari in se pogovorili z zaposlenimi, se nam ni 

uspelo srečati.  

Čutila sem, da niso odprti za daljše pogovore in da jim je težko govoriti o teh stvareh. Pri 

večini staršev je bilo zaznati rahle dvome in strah zaradi nerazumevanja tega, kar bova počeli. 

Zaposleni v DUGI so bili dobro seznanjeni z delom že iz prejšnjih projektov, zato so jim že 

predhodno obrazložili. Začutila sem zadržanost in oviro pri vzpostavitvi odnosov. Telesna 

govorica je izražala togost in nemoč. Na obrazu ni bilo veselja, temveč skrita žalost v očeh, 

občutek teže bremena in nesproščenost. Občutila sem, kot da želijo uiti neznani situaciji ali da 

bežijo pred neko nepojasnjeno nevarnostjo. Z vsakim dnem sem bolj čutila "black hole" (črno 

luknjo). Nejasnost, negotovost, žalost, opreznost, zaprtost, depresija, nemoč, ujetost so bile 

nekatere izmed besed, s katerimi bi lahko opisala to skrajno povojno stanje. V takem okolju je 

bilo težko pričakovati, da bodo otroci, ki dobivajo zgled pri starših, odprti, veseli, razigrani, 

nasmejani in pripravljeni na nove dogodivščine. Pri otrocih so se taka stanja odražala v 

nekontroliranem vedenju in nepojasnjenih vzorcih obnašanja.  

Otroci, ki so po naravi razigrani, ki tekajo naokoli, se veselijo, skačejo in odkrivajo nove 

stvari, so bili v najinem primeru pravo nasprotje tega. Vojna in njene posledice so v družine 

prinesle dvome, skrbi in strah pred prihodnostjo. Čeprav so bili ti otroci rojeni po vojni, so 

lahko vsak dan zaznavali občutke nemoči in obupa staršev. Seveda so nekatere stvari tudi 

razvojno in dedno pogojene, ki pa bi se lahko v kakovostnem domačem ozračju, spodbudnem 

in pozitivnem okolju boljše razvijali, kar bi pripomoglo k izboljšanju njihovega stanja. Zaradi 

skrbi staršev, nerešenih težav in povojnih travm je težko pričakovati odprtost, pomoč in 

sproščenost v taki družini. V teh družinah se je pokazala zapostavljenost otrok s strani staršev, 

pomanjkanje ljubezni, razumevanja, predvsem pa časa zanje. Iz pogovorov sem zasledila, da 

zaradi celodnevnega dela staršev veliko otrok pazijo stari starši.  
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Želja po obnovitvi najbrž porušenih domov in zaživeti ponovno tako življenje kot pred vojno 

spodbuja k celodnevnemu delu in odpovedovanju. Včasih je to tudi beg pred resničnostjo, s 

katero bi se morali soočiti, povedati svoje stiske in težave navzven in jih deliti z drugimi. 

Otroci zelo dobro zaznavajo in čutijo, da nekaj ni v redu, kar jih navdaja z dvomom in 

nezaupanjem. Pri nekaterih se pojavljajo občutki krivde, da so sami krivi za tako stanje. 

11.2 Opisi terapevtskih srečanj in analiza podatkov 

V nadaljevanju bomo opisali vseh sedem terapevtskih srečanj obeh skupin. V obrazcu (Knoll, 

Knoll, 2008) bomo najprej izpostavili glavne teme, cilje, metode in tehnike dela in 

uporabljene pripomočke. Prikazali bomo grafični prostorski prikaz in opisali potek 

terapevtskega srečanja. Vsako srečanje bomo analizirali po metodi EBL (Rutten-Saris, 1992), 

kjer bomo sistematično opazovanje opisali na podlagi sheme, ki vsebuje kategorije prostora, 

gibanja, očesnega stika in interakcijske strukture. Opisali bomo analizo gibanja in vedenja po 

Rudolfu Labanu (Laban, 2002). Temu bo sledila shema z analizo terapevtskega srečanja na 

podlagi kategorij glasbenih elementov (Berger, 2002). Na koncu vsakega opisa terapevtskega 

srečanja dodajamo introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika. Tu posebej izpostavimo 

občutke v skupini, pomembne trenutke v terapevtskem srečanju skupine, pomembne trenutke 

v terapevtskem srečanju posameznika, zaključne misli in ideje za naprej.  

Otroke pričakamo v pritličju dnevnega družinskega centra DUGA in se skupaj z njimi 

povzpnemo do podstrešnega prostora. Po končanem terapevtskem srečanju se skupaj 

spustimo do staršev, ki čakajo v preddverju.  

11.2.1 Prvo terapevtsko srečanje 

 SKUPINA: navzoči: Sabina, Sanja, Martin in Job. 

Tema Spoznavanje, izražanje brez besed. 

Terapevtski cilji Ustvarjanje zaupljivega odnosa, očesni stik, sproščanje.  

Metode in tehnike 

dela 

Pogovor ob glasbi, spoznavanje imen s pesmico, igranje tiho−glasno, 

hitro−počasi, ploskanje v ritmu, glasbena improvizacija, imitacija, 

gibanje ob glasbi, petje. 

Pripomočki Kitara, kraguljčki, kastanjete na ročaju, jajček, ropotulja, žabica, rute. 

Tabela 2: Predstavitev teme, terapevtskih ciljev, metod in tehnik dela ter pripomočkov v 1. 

skupini na 1. terapevtskem srečanju. 

Potek prvega terapevtskega srečanja: 

Začetek terapevtskega srečanja je bil namenjen spoznavanju in oblikovanju zaupnega 

terapevtskega odnosa. Začeli smo z uvodno pesmijo (Dobar dan) ob spremljavi kitare: Dobar 

dan, dobar dan, hočemo, da sviramo. Dobar dan, dobar dan, hočemo, da pjevamo. Dobar 

dan, dobar dan, kako se ti zoveš? Dobar dan, dobar dan, dobar dan, Sabina. Vsak otrok je 

povedal svoje ime in vsakega smo s pesmijo pozdravili.  
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Iz velike torbe sem vlekla inštrumente enega za drugim in jih predstavila. Zatem si je vsak 

izbral inštrument in pesem smo skupaj ponovili ob spremljavi le-teh. Nadaljevali smo z 

igranjem "brzo" (hitro) in "polako" (počasi), nato smo poskusili še s ploskanjem v ritmu. V 

drugem delu je sledilo nekaj enostavnih gibalnih aktivnosti in imitacije. Prijeli smo se za roke 

in se gibali v ritmu gor in dol ter ploskali z rokami. Gibanje smo spremljali in podpirali z 

glasovnim petjem in dihanjem (aaaa-iiiii). V nadaljevanju smo ob spremljavi na "žabo", z 

gibanjem imitirali žabe in skakali po prostoru. Gibanje smo nadaljevali s sproščenim plesom z 

rutami ob spremljavi kitare terapevta. Na koncu smo z rjuho pokrili glasbila, kakor da gredo 

počivat, in se vsi ulegli na tla. Temu je sledila zaključna pesem (Doviđenja): Doviđenja, Čav, 

Sanja, imaj lijepi dan, doviđenja, v krogu s pozdravom po imenu vsakega otroka in zahvalo 

za sodelovanje. Vsakega sva potrepljali po glavi, ga pohvalili z "Bravo" in skupaj smo se 

spustili po stopnicah do staršev. 

Analiza skupine po metodi EBL (na osnovi neposrednega opazovanja in analize video posnetkov) 

(Rutten-Saris, 1992):     

Prostor Terapevtsko srečanje je potekalo v dnevnem družinskem centru za otroke 

s posebnimi potrebami v Sarajevu (DUGA). Prostor za terapijo je bil 

podstrešen, majhen in nizek. Zaradi strmih stopnic sva otroke spremljali 

do podstrešne sobe. Nizek strop je oteževal gibanje terapevtoma, saj sva 

se lahko gibale le zelo sključeno ali po kolenih. Prostor je bil tudi precej 

vroč. Otrokom sva pustili čas, da se razgledajo po prostoru in ga 

spoznajo. Čutiti je bilo rahlo nelagodje in strah pred novim in neznanim. 

Otroci so se posedli na tla k nama v krog, kjer so se počutili varne. 

Terapevtki sva sedeli nasproti ena drugi, po dva otroka vsak na eni strani. 

Z najino odprtostjo in različnimi terapevtskimi dejavnostmi so se otroci 

počasi privajali novemu prostoru, ki je tekom srečanja postajal bolj 

domač in počasi se je vzpostavljalo zaupanje. 

Gibanje Prvo uglaševanje je potekalo že s pozdravom na hodniku in hojo po 

stopnicah do prostora na podstrešju. Poskušala sem ujeti ritem dihanja in 

ritem gibanja telesa otrok. Z igranjem na inštrumente sem poskušala ujeti 

ritem posameznega otroka, ga okrepiti in spodbuditi. Tudi z gibanjem 

telesa sem spodbujala intenzivnost igranja. Gibi so se okrepili pri 

naraščanju dinamike glasbe, manjša intenziteta pa je bila pri počasnem in 

tišjem igranju. Pri gibalnih aktivnostih sem poskušala slediti gibanju otrok 

in se uglaševati z njimi. Zelo pomembne so bili premori, ko sem se malo 

umaknila nazaj, počakala in opazovala gibanje otrok. Elementi gibanja so 

bili enostavni, da so jim lahko vsi sledili.  

Očesni  

kontakt 

Sprva je bil pri vseh majhen. Med srečanjem so se pokazale razlike med 

posamezniki. Dekleti sta bili veliko bolj zadržani in sta gledali v tla. 
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Potrebovali sta veliko premorov in nista bili zmožni obdržati očesnega 

stika daljši čas. Hitro sta prešli na zaključevanje in zapiranje stika. Martin 

je že s pozdravom vzpostavil očesni stik in se nasmehnil. Pri Jobu je bilo 

med igranjem in gibanjem opaznih več premorov in orientiranja ("Ali je v 

redu? Kako igram?"). Oba fanta sta se pri močnem in glasnem igranju ter 

pri hitrih gibih odpirala in orientirala, pri umirjanju pa zaključevala očesni 

stik s pogledom navzdol.  

Interakcijska  

struktura 

V prvem srečanju je bilo navzoče predvsem uglaševanje in "biti giban z" 

dihanjem v ritmu. Pojavila se je tudi druga interakcijska struktura, 

izmenjava, ko sem se "gibala z" otroki, spodbujala ritem z igranjem na 

inštrumente in se poudarjeno gibala s telesom. Skušala sem slediti ritmu 

in gibanju otrok ter se v gibanje vključila s celotnim telesom. Ko sem 

prevzela iniciativo, so se otroci uglaševali z menoj in me poskušali 

posnemati v gibih. Martin je med gibanjem (posnemanje žab) dal 

iniciativo, da se uležemo in gremo spat. Sprejeli smo jo in ji sledili. Drugi 

niso dodajali novih elementov, temveč so sledili dogajanju. Ponavljali 

smo stvari, ki so nam bile všeč. Otroci so postajali bolj aktivni. 

Tabela 3: Analiza 1. skupine po metodi EBL na 1. terapevtskem srečanju. 

 

Analiza gibanja skupine po Labanu (1976):  

KATEGORIJA ELEMENT GIBANJA SKUPINE 

Prostor Zaprt in nedostopen. Postopoma pridobiva na domačnosti. 

Drža telesa Sklonjena in zaprta. Povešena ramena in roke ob telesu. Pogled usmerjen v tla, 

oči priprte in gledajo navzdol.  

Teža Težko in napeto gibanje. 

Moč Šibka. 

Ritem Menjajoč in odsekan. 

Čas Počasno gibanje, občutek izgubljenosti v času. 

Glasba Plaha in neizrazita. 

Tok gibanja Nesvoboden in sunkovit. 

Nivo gibanja Sklonjeno in sede, bolj pri tleh. 

Smer gibanja Malo gibanja gor in dol. 

Zunanji izgled Vase umaknjen in odsoten pogled. 

Tabela 4: Analiza gibanja 1. skupine po Labanu na 1. terapevtskem srečanju. 
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Analiza uporabe glasbenih elementov skupine (Berger, 2002): 

Ritem Neenakomeren, izmenjavanje hitrega in počasnega ritma. 

Melodija Zmedena, brez oblike in nedokončana. 

Harmonija Ni izražena.  

Dinamika Hitro stopnjevanje iz tihega v glasno in obratno. 

Tonska barva Oster, nepovezan in nekontroliran zvok. 

Tonska višina Ni izražena.  

Glasbena oblika Nedoločena. 

Tabela 5: Analiza uporabe glasbenih elementov 1. skupine na 1. terapevtskem srečanju. 

Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

Občutki v skupini: Zelo intenzivna in naporna ura, ki je hitro minila. V ospredju je bilo 

spoznavanje otrok, njihovih posebnosti in vzpostavljanje zaupljivega odnosa. Kombinacija 

glasbenih in gibalno-plesnih terapevtskih dejavnosti je omogočala različne možnosti dela, 

povezovanje, dopolnjevanje in improviziranje med uro terapije. Nekatere predhodno 

zastavljene dejavnosti je bilo treba prilagoditi ali spremeniti, da so bile izvedljive glede na 

prostor in potrebe otrok. Dobro medsebojno sodelovanje preko neverbalne komunikacije je 

pripomoglo k uspešnemu delu. Vsaka je lahko dodajala ali prilagajala dejavnosti, pri čemer 

sva se spodbujali in pridružili v novi dejavnosti.  

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Prva preplašenost otrok (predvsem 

deklet) se je tekom ure zmanjšala. Otroci so bili pripravljeni sodelovati in so se počutili varne 

ob skupnem igranju na inštrumente. Všeč jim je bila kombinacija glasbe in gibanja, ki je 

omogočala različne dejavnosti. Sprva smo se uglasili preko glasbe in ritma, kjer so naju 

sprejeli in se počasi odprli. Ko je bil zaupljiv in prijeten odnos vzpostavljen, smo prešli na 

kratkotrajno gibanje po prostoru. Umirjen glasbeni zaključek je dajal vedeti, da se ura 

približuje koncu, zato so se umirili in pripravili na odhod. 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju pri posameznikih: Dekleti sta bili mirni, tihi, 

vase zaprti, zadržani, z majhnim očesnim stikom, kar je onemogočalo socializacijo in socialno 

interakcijo z drugimi člani skupine. Pri igranju na inštrumente sta večino časa gledali v tla in 

hitro zaključili z dejavnostjo. Zaradi njune močne navezanosti in odvisnosti druga na drugo 

bova dali poudarek večji samostojnosti. Fanta sta se večkrat nasmehnila, spodbujala pri 

igranju in se uglaševala. Job je izredno užival ob igranju na žabo, medtem ko smo drugi 

izvajali gibalne aktivnosti. Zaradi njegovih težav z grafomotoriko bova pozorni pri gibalnem 

izražanju in rokovanju z inštrumenti. Težave z govorom sva zaznali tako pri dekletih kakor 

tudi pri fantih, zato bova več pozornosti namenili glasovnemu izražanju. 

Zaključne misli; "Prijetni otroci, zelo dobra izkušnja, izražanje brez besed." Pri odhodu po 

stopnicah navzdol je bilo čudovito slišati iz Martinovih ust pohvalo: "Bilo je lijepo," kar je 

povečalo motivacijo za naprej.  
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Ideje za naprej: Spoznali sva, da bova morali načrt dela in cilje prilagoditi potrebam otrok, da 

bodo lahko dosegljivi. Dejavnosti morajo biti preproste, da jih lahko otroci usvojijo in 

nadgradijo. Pomembna je varna struktura terapevtskega srečanja za dobro izvedeno terapijo. 

V prihodnjih srečanjih bova ohranili potek terapevtskega srečanja z uvodno pesmijo. Tej bodo 

sledile različne glasbene aktivnosti, nato gibalni del in mirna zaključna pesem. Poleg 

ustvarjanja zaupljivega odnosa so bili glavni cilji naslednji: spodbujanje besedne in nebesedne 

komunikacije; spodbujanje ustvarjalnosti in svobodnega izražanja; spodbujanje večje socialne 

interakcije otrok. Vse to bova v naslednjih srečanjih poskušale doseči z uporabo različnih 

metod gibalno-plesne terapije v povezavi z metodami glasbene terapije.  

 

 SKUPINA: Navzoči: Helena, Eva in Andrej. Janez je odsoten. 

Tema Spoznavanje, izražanje brez besed. 

Terapevtski cilji Ustvarjanje zaupljivega odnosa, očesni stik, sproščanje. 

Metode in tehnike 

dela 

Pogovor ob glasbi, spoznavanje imen s pesmico, igranje tiho−glasno, 

hitro−počasi, ploskanje v ritmu, glasbena improvizacija, imitacija, 

gibanje ob glasbi, petje.  

Pripomočki Kitara, kraguljčki, kastanjete na ročaju, jajček, ropotulja, žabica, rute. 

Tabela 6: Predstavitev teme, terapevtskih ciljev, metod in tehnik dela ter pripomočkov v 2. 

skupini na 1. terapevtskem srečanju. 

Potek prvega terapevtskega srečanja: 

Glavni poudarek je bil na spoznavanju in oblikovanju zaupnega terapevtskega odnosa. Začeli 

smo z uvodno pesmijo Dobar dan ob spremljavi kitare (opisana v 1. skupini), s katero sva 

pozdravili vsakega udeleženca in spoznali imena otrok. Sledila je predstavitev inštrumentov, 

ki sem jih vlekla enega za drugim iz velike torbe. S prostovoljno izbiro inštrumentov smo 

pesem ponovili ob njihovi spremljavi. Pri tem smo poskusili enkrat igrati tiho in drugič 

glasno. Nadaljevali smo z igranjem na inštrumente "brzo" (hitro) in "polako" (počasi) in v 

nadaljevanju še s ploskanjem v ritmu. V drugem delu smo izvedli nekaj enostavnih gibalnih 

aktivnosti in imitacije. Prijeli smo se za roke in se gibali v ritmu gor in dol ter ploskali z 

rokami. Gibanje smo spremljali in podpirali z glasovnim petjem in dihanjem (aaaa-iiiii). 

Zatem smo z rokami vsi skupaj poskušali v ritmu udarjati po tleh hitro in počasi. Heleni je bil 

zelo všeč inštrument žabica, zato smo jo določili, da igra, drugi pa smo imitirali poskoke 

žabic po prostoru. Gibanje smo nadaljevali s sproščenim plesom z rutami ob spremljavi kitare 

terapevta. V zaključku smo pokrili inštrumente in se še sami ulegli na tla. Sledila je zaključna 

pesem Doviđenja (opisana v 1. skupini), s pozdravom po imenu vsakega otroka in zahvalo za 

sodelovanje. Vsakega sva potrepljali po glavi in se skupaj spustili po stopnicah do staršev. 
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Analiza skupine po metodi EBL (na osnovi neposrednega opazovanja in analize video posnetkov) 

(Rutten-Saris, 1992):  

Prostor Terapevtsko srečanje je potekalo v dnevnem družinskem centru za otroke 

s posebnimi potrebami v Sarajevu (DUGA). Prostor za terapijo je bil 

podstrešen, majhen, nizek in vroč. Nizek strop je omogočal gibanje 

terapevtoma le zelo sključeno ali po kolenih. Poletna vročina je oteževala 

več gibanja in daljše terapevtske dejavnosti. Z otroki smo se skupaj 

povzpeli po strmih stopnicah do podstrešne sobe. Otroci so imeli najprej 

čas, da spoznajo prostor. Posedli smo se v krog. Z najino odprtostjo in 

različnimi terapevtskimi dejavnostmi so se otroci počasi privajali novemu 

prostoru, ki je postajal domač, vzpostavljalo se je zaupanje. 

Gibanje Prvo uglaševanje je potekalo s prvim pozdravom na hodniku in hojo po 

stopnicah do prostora na podstrešju. Preko inštrumenta sem poskušala 

ujeti njihov ritem dihanja in ritem gibanja telesa, ga okrepiti in spodbuditi. 

Pri gibalnih aktivnostih sem poskušala slediti gibanju otrok in se 

uglaševati z njimi. Elementi gibanja so bili enostavni, da so jim lahko vsi 

sledili. Z gibanjem telesa sem spodbujala intenzivnost igranja. Gibi so se 

okrepili pri naraščanju dinamike glasbe, manjša intenziteta pa je bila pri 

počasnem in tišjem igranju. Pomembne so bili premori, ko sem se malo 

umaknila nazaj, počakala trenutek in opazovala gibanje otrok.  

Očesni  

kontakt 

Povečini je bil pri vseh redek in kratek. Pri močnejšem in glasnem igranju 

je bilo opazno odpiranje s široko odprtimi očmi. Pri zmanjševanju 

intenzitete igranja pa je sledil hiter zaključek in pogled navzdol proti 

inštrumentu. Pri igranju in gibanju je bilo pri večini opaznih veliko 

premorov in orientiranja, kakor bi spraševali: "Ali je v redu? Kako 

igram?" Pogled je bil večkrat usmerjen v tla, niso bili zmožni obdržati 

očesnega stika daljši čas; hitro so prešli na zaključevanje in zapiranje 

stika. Največkrat je vzpostavila očesni stik Helena: na začetku srečanja z 

vprašanjem: "Kaj bomo delali?" in med individualnim delom z menoj. 

Interakcijska  

struktura 

Navzoče je bilo uglaševanje in "biti giban z" dihanjem v ritmu. Pojavila se 

je tudi druga interakcijska struktura, izmenjava, ko sem se "gibala z" 

otroki, spodbujala ritem z igranjem na inštrumente in se poudarjeno gibala 

s telesom. Sledila sem ritmu in gibanju otrok in se v gibanje vključila s 

celotnim telesom. Le Helena je nekajkrat med igranjem na žabo dala 

iniciativo, ki sem jo sprejela in ji sledila. Rada je dodajala svoje ideje 

gibanja in igranja. Drugi otroci niso dodajali novih elementov, temveč so 

sledili dogajanju, se uglaševali in posnemali moje gibe. Otrokom je bilo 

všeč ponavljanje enih in istih stvari, postajali so bolj aktivni in odprti.  

Tabela 7: Analiza 2. skupine po metodi EBL na 1. terapevtskem srečanju. 
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Analiza gibanja skupine po Labanu (Laban, 1979):  

KATEGORIJA ELEMENT GIBANJA SKUPINE 

Prostor Povečini zaprt in težko dostopen. 

Drža telesa Sklonjena in zaprta. Povešena ramena in roke ob telesu. Pogled usmerjen v tla, 

oči priprte in gledajo navzdol.  

Teža Težko, napeto in nesproščeno gibanje. 

Moč Šibka in majhna. 

Ritem Menjajoč in odsekan. 

Čas Počasno gibanje, občutek izgubljenosti v času. 

Glasba Nemirna in plaha. 

Tok gibanja Nesvoboden, nesproščen in prekinjen. 

Nivo gibanja Sklonjeno in sede, bolj pri tleh. 

Smer gibanja Malo gibanja, nekajkrat gor in dol. 

Zunanji izgled Nemiren in nesproščen. 

Tabela 8: Analiza gibanja 2. skupine po Labanu na 1. terapevtskem srečanju. 

Analiza uporabe glasbenih elementov skupine (Berger, 2002): 

Ritem Neenakomeren, izmenjavanje hitrega in počasnega ritma. 

Melodija Zmedena, brez oblike in nedokončana. 

Harmonija Ni izražena. 

Dinamika Hitro stopnjevanje iz tihega v glasno in obratno. 

Tonska barva Oster, nepovezan in nekontroliran zvok. 

Tonska višina Ni izražena.  

Glasbena oblika Nedoločena. 

Tabela 9: Analiza uporabe glasbenih elementov 2. skupine na 1. terapevtskem srečanju. 

Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

Občutje v skupini: Ura je temeljila na spoznavanju in vzpostavljanju zaupljivega odnosa z 

otroki, kar je narekovalo intenzivnost dogajanja med izvajanjem terapevtskih dejavnosti 

glasbene in gibalno-plesne terapije, medsebojno usklajevanje in opazovanje dogajanja. 

Timsko delo je omogočalo, da sem delala individualno s Heleno, medtem ko je Julia delala s 

preostalo skupino. Kombinacija glasbene in gibalno-plesne terapije je omogočala različne 

možnosti dela, povezovanje, dopolnjevanje in improviziranje med uro terapije. Vse to je 

omogočalo dobro medsebojno sodelovanje preko neverbalne komunikacije, ki je pripomoglo 

k uspešnemu delu. Opazovali sva dogajanje in hitro zaznali namere in želje druge, jo 

spodbudili in se ji pridružili v dejavnosti. 
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Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Sprva je bilo čutiti preplašenost otrok, 

ki pa se je zmanjšala ob skupnem igranju na inštrumente. Otroci so bili pripravljeni 

sodelovati, počutili so se varne ob skupnem igranju in gibanju, počasi so se sproščali in 

odpirali. Večjo navdušenost so pokazali za glasbene dejavnosti in manj za gibanje, ki jim je 

predstavljalo napor in težavo pri usklajevanju telesnih delov. Večji del srečanja smo zato 

namenili uglaševanju preko glasbe in ritma. Ko je bil zaupljiv in prijeten odnos vzpostavljen, 

smo lahko prešli na kratkotrajno gibanje po prostoru. Ob mirnem glasbenem zaključku so 

otroci spoznali, da bomo kmalu zaključili, in so se umirili.  

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju posameznikov: Helena je raziskovala prostor za 

omaro, želela je nadzor nad dogajanjem in bila je dominantna. Več časa sem namenila 

individualnemu delu, ko sva se uglaševali preko skupnega igranja na inštrument. Njen nasmeh 

ob tem je kazal zadovoljstvo. Med izvajanjem gibalnih aktivnosti je spremljala skupino z 

igranjem na žabo. Poskusila jo bom čim bolj vključiti v skupino in izboljšati socialno 

interakcijo med ostalimi člani skupine. Pri Evi in Andreju sem čutila nelagodje ter strah pred 

novim in neznanim. Bila sta plašna, vase zaprta in zadržana. Preko uglaševanja z vsemi čuti 

sem ju poskusila spodbuditi k večji odprtosti in intenziteti igranja. Več pozornosti bom 

namenila sproščanju, zaupanju in vzpostavljanju očesnega stika z glasbenimi in gibalnimi 

aktivnostmi. Zaradi težav z govorom bom več pozornosti namenila glasovnemu izražanju. 

Zaključne misli: "Raznolika skupina, več individualnega dela, zadržanost, zaprtost!"  

Ideje za naprej: Načrt dela in cilje bova prilagodili, da bodo izvedljivi glede na prostor in 

potrebe otrok. Dejavnosti morajo biti preproste, da jih lahko otroci osvojijo in nadgradijo. Za 

občutek varnosti bova ohranili potek terapevtskega srečanja z uvodno pesmijo. Sledile bodo 

različne glasbene aktivnosti, nato gibalni del in mirna zaključna pesem. Glasbene in gibalne 

aktivnosti bova ponavljali in jih nadgrajevali. Poleg ustvarjanja zaupljivega odnosa in 

očesnega stika so bili glavni cilji naslednji: spodbujanje besedne in nebesedne komunikacije; 

spodbujanje ustvarjalnosti in svobodnega izražanja; spodbujanje večje socialne interakcije 

otrok. V naslednjih srečanjih bova to poskušali doseči z uporabo različnih metod gibalno-

plesne terapije v povezavi z metodami glasbene terapije. 

11.2.2 Drugo terapevtsko srečanje 

 SKUPINA: Navzoči: Sabina, Sanja, Martin in Job.  

Tema Spoznavanje in odpiranje. 

Terapevtski cilji Vzpostavljanje zaupne komunikacije, očesni stik, sproščanje, 

prebujanje motivacije in ustvarjalnosti. 

Metode in tehnike 

dela 

Igranje tiho−glasno, igranje hitro−počasi, glasbena improvizacija, 

ploskanje, samostojno igranje, ploskanje v ritmu, gibanje ob glasbi, 

imitacija, petje. 

Pripomočki Kitara, kastanjete na ročaju, ropotulja, jajček, žabica, kraguljčki. 

Tabela 10: Predstavitev teme, terapevtskih ciljev, metod in tehnik dela ter pripomočkov v 1. 

skupini na 2. terapevtskem srečanju. 
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Potek drugega terapevtskega srečanja: 

Poudarek je bil na spoznavanju, ustvarjanju zaupanja in na odpiranju članov skupine. 

Terapevtsko srečanje smo začeli s pozdravom vseh z uvodno pesmijo Dobar dan ob 

spremljavi kitare in jo ponovili ob spremljavi na inštrumente (ki so si jih sami izbrali). 

Nadaljevali smo z glasbeno improvizacijo igranja na inštrumente ter vpeljali skupno igranje 

hitro in počasi ter glasno in tiho. Sledilo je samostojno igranje posameznika na inštrument, 

medtem ko so drugi poslušali brez spremljave. Ko smo odložili glasbila, smo nadaljevali s 

ploskanjem v ritmu v zraku in po tleh (hitro−počasi, glasno−tiho). V drugem delu smo izvedli 

nekaj enostavnih gibalnih aktivnosti in imitacije. Vstali smo in se ob petju pesmi gibali: Ruke 

gore i ruke dole, i sad na stranu i sad na strug i opet ruke gore ... (Roke gor in roke dol in na 

stran in na bok in spet roke gor ...) V nadaljevanju smo posnemali gibanje in oglašanje živali. 

Z gibanjem in glasovnim izražanjem "mijav" sem vsakega spodbudila, da je ponavljal za 

menoj z različno intenziteto, višino glasu in hitrostjo. Temu je sledila zaključna pesem 

Doviđenja s pozdravom po imenu vsakega otroka in zahvalo za sodelovanje. 

Analiza skupine po metodi EBL (na osnovi neposrednega opazovanja in analize video posnetkov) 

(Rutten-Saris, 1992):  

Prostor Ostaja isti (podstrešna soba v centru DUGA). Otrokom je bil prostor 

znan, zato so zasedli svoje mesto v krogu, po dva na vsako stran okoli 

naju. Sedeli sva nasproti druga drugi, da sva lahko dobro spremljali 

najino delo in situacijo v skupini. Čutila se je večja sproščenost otrok 

zaradi poznavanja prostora in skupine. To je olajševalo začetno zadrego 

in izboljševalo počutje otrok. Z otroki sva vzdrževali osebno razdaljo, 

včasih pa smo prešli tudi v intimno razdaljo (trepljanje po glavi, pomoč 

pri igranju in stopanju po stopnicah). Otroci so se navadili nizkega stropa. 

Vedeli so, da se ne moreva gibati na enak način skupaj z njimi. Kadar sva 

bili na kolenih, je to pomenilo, da stojimo. Prijaznost in odprtost, ki sva 

jo dajali na terapevtskih srečanjih, je otrokom omogočala sproščenost in 

zaupanje ter lažje sledenje terapevtskim dejavnostim.  

Gibanje Otroci so se začeli uglaševati z nama in z najinim ritmom pri igranju na 

inštrumente. Opazovali so naju in poskušali posnemati najino gibanje in 

igranje. Pri igranju se je pokazala večja samostojnost in boljše sledenje. 

Pri hitrem in glasnem igranju se je gibanje telesa okrepilo, pri počasnem 

in tihem igranju pa je bilo manj intenzivno. Podobno se je zgodilo pri 

živalski imitaciji, kjer so otroci poskušali v celoti posneti glas ("mijav"), 

ki so ga slišali, in način izvedbe. Dekleti sta postali bolj odzivni in sta 

gibe izvajali z večjo samozavestjo. Fantoma je bilo gibanje ob pesmici 

všeč, kar sta nakazovala z velikimi gibi, se večkrat pogledala in 

nasmehnila.  
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Večkrat sem naredila premor, počakala in opazovala gibanje otrok. 

Poskušala sem ujeti njihov ritem dihanja in ritem gibanja telesa, ga s 

poudarjenim gibanjem spodbuditi in okrepiti. Elementi gibanja so bili 

enostavni, da so jim lahko vsi sledili.  

Očesni  

kontakt 

Očesni stik so uspeli pri uvodni pesmi vzpostaviti vsi. Dekleti sta naju pri 

izbiri glasbila pogledali z vprašujočim pogledom: "Sem v redu izbrala?" 

Na začetku vsakega igranja je bilo opazno odpiranje in na koncu je 

sledilo zaključevanje. Med igranjem je bilo pri vseh malo očesnega stika, 

ker so bili vsi zatopljeni v igranje. Pri glasnem ali hitrem igranju je bilo 

opazno več očesnega stika, pri zmanjševanju intenzitete igranja je sledil 

hiter zaključek in pogled navzdol proti glasbilu. Pri igranju je bilo manj 

premorov in orientiranja. Otroci so bili bolj sproščeni pri igranju in 

osredotočeni na inštrument. Pri gibanju je bilo več očesnega stika, čeprav 

še vedno manj kakor pri igranju na inštrumente. Dekleti sta potrebovali 

več premorov, pri gibanju sta gledali v tla, hitro sta zaključevali in 

zapirali stik. Fanta sta bila sposobna dlje časa obdržati očesni stik. 

Interakcijska  

struktura 

Veliko je bilo uglaševanja in več izmenjave, kjer sem se "gibala z" otroki, 

spodbujala ritem z igranjem na inštrumente in se poudarjeno gibala s 

telesom. Sledila sem ritmu in gibanju otrok in se v gibanje vključila s 

celotnim telesom. Večkrat sem naredila premor in opazovala. Pri imitaciji 

je bilo opaziti veliko posnemanja gibanja in vokalnega izražanja.  

Sprejeli so nov element, ga ponovili, vendar se igrivi dialog še ni razvil. 

Ni bilo še opaziti težnje po dodajanju njihovih lastnih idej gibanja in 

igranja. Več je bilo sledenja dogajanju, uglaševanja in posnemanja v 

gibih. Otrokom je bilo všeč ponavljanje enih in istih stvari. Vzdušje je 

bilo bolj sproščeno, otroci so bili bolj aktivni in več je bilo odpiranja z 

njihove strani.  

Tabela 11: Analiza 1. skupine po metodi EBL na 2. terapevtskem srečanju. 

Analiza gibanja skupine po Labanu (1979):  

KATEGORIJA ELEMENT GIBANJA SKUPINE 

Prostor Prostor se odpira navzven in več prostora je zajetega v gibanju. 

Drža telesa Še vedno sklonjena, vendar bolj odprta. Roke se bolj gibljejo ob 

telesu, ramena bolj sproščena. Pogled še vedno večino časa usmerjen 

v tla, včasih tudi naravnost.  

Teža Bolj sproščeno gibanje, ki pa ima še vedno občutek teže in napetosti. 

Moč Postaja bolj izrazita, sicer še vedno šibkejša. 

Ritem Menjajoč, a manj odsekan. 

Čas Počasno do zmerno gibanje, bolj navzoče v tem trenutku. 
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Glasba Povečini neizrazita, na trenutke agresivna in hitra. 

Tok gibanja Sunkovit in pretrgan, na trenutke bolj sproščen. 

Nivo gibanja Sklonjeno in sede, bolj vzravnano in manj pri tleh. 

Smer gibanja Več gibanja gor in dol, redko tudi levo−desno. 

Zunanji izgled Bolj odprto telo, še vedno umaknjen pogled. 

Tabela 12: Analiza gibanja 1. skupine po Labanu na 2. terapevtskem srečanju. 

Analiza uporabe glasbenih elementov skupine (Berger, 2002): 

Ritem Še vedno precej neenakomeren, izmenjavanje hitrega in počasnega 

ritma. 

Melodija Žalostna, na trenutke agresivna, brez oblike in nedokončana. 

Harmonija Ni izražena. 

Dinamika Precej izrazita, hitro stopnjevanje iz tihega v glasno in obratno. 

Tonska barva Oster, nepovezan in nekontroliran zvok. 

Tonska višina Ni izražena.  

Glasbena oblika Še vedno nedoločena. 

Tabela 13: Analiza uporabe glasbenih elementov 2. skupine na 2. terapevtskem srečanju. 

Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

Občutje v skupini: Zaradi poznavanja skupine je bilo lažje začeti drugo terapevtsko srečanje. 

Vedela sem, kaj pričakovati in kakšni so cilji. Čutila sem večjo sproščenost in homogenost 

skupine in boljše sodelovanje med otroci. K temu je pripomogla dobra predhodna priprava z 

realnimi in izvedljivimi cilji, ki sva jih poskušali doseči s povezovanjem glasbenih in gibalno-

plesnih dejavnosti.  

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Skupina se je med seboj bolj povezala 

in sodelovanje je postalo boljše. Fanta sta se med seboj dobro ujela, dekleti sta še vedno 

posnemali druga drugo, vendar sta postajali bolj samostojni pri izvajanju aktivnosti. Med 

glasbeno improvizacijo s samostojnim igranjem na inštrument so otroci uspeli nekaj časa 

ohraniti pozornost s poslušanjem, se učili počakati in dati možnost drugemu. Kdor je igral, je 

pridobival na samozavesti in krepil svojo ustvarjalnost. Pri posnemanju živali so natančno 

poslušali in posnemali glasove. Ostanek skupine je za nekaj trenutkov dal prednost 

posamezniku in ga pri tem spodbujal s pozornim poslušanjem. Med gibanjem se je skupina 

sprostila in pojavilo se je tudi spremljanje s petjem. Pri uvodni in zaključni pesmi so 

posamezniki že začeli sodelovati s petjem pesmi. 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju posameznika: Sabina in Sanja sta pokazali prve 

znake samostojnosti in neodvisnosti ena od druge. Njuna komunikacija je postajala bolj 

odprta. Še vedno je bilo veliko gledanja v tla, vendar sem opazila rahel nasmeh in očesni stik. 

Martin je bil mirnejši in bolj navzoč v trenutnem dogajanju.  
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Laže je sledil aktivnostim, bil pozornejši do drugih in zmožen počakati druge pri igranju na 

glasbila. Job je izstopal s kratkotrajno pozornostjo in zmanjšano koncentracijo. Potreboval je 

več spodbud, pohval in možnosti, da se je izrazil. Omogočila sem mu samostojno igranje na 

inštrument, s čimer sem zmanjšala nemir in nezbranost. Fanta sta večkrat vrnila nasmeh, še 

posebno ob pohvali. 

Zaključne misli: "Intenzivnost, prijetna ura, prvi nasmehi in dialogi, večja odprtost!" Dobra 

neverbalna komunikacija, medsebojna usklajenost, opazovanje dogajanja, dopolnjevanje, 

nadgrajevanje in improviziranje je omogočalo večjo odprtost in sproščenost v skupini. 

Dejavnosti so bile izvedljive glede na prostor in potrebe otrok.  

Ideje za naprej: Uporabili bova še več gibalnih aktivnosti, ki bodo omogočale sprostitev, 

povečanje samozavesti in svobodno izražanje. Pri posameznih dialogih bova uporabili kitaro. 

Za krepitev pozornosti bova uporabili besedo "Stop", ki bo zaključevala igranje na 

inštrumente. Za povezovanje skupine bo eno glasbilo v krogu potovalo naokoli in vsak bo 

nanj zaigral. S pesmimi bova krepili besedno izražanje in omogočali komunikacijo. Za 

občutek varnosti ostaja struktura terapevtskega srečanja v osnovi ista. Posamezne aktivnosti 

nadgrajujeva za doseganje ciljev. 

 SKUPINA: Navzoči: Helena, Eva, Andrej in Janez. 

Tema Spoznavanje in odpiranje. 

Terapevtski cilji Vzpostavljanje zaupne komunikacije, očesni stik, sproščanje, 

prebujanje motivacije in ustvarjalnosti. 

Metode in tehnike 

dela 

Igranje tiho−glasno, igranje hitro−počasi, glasbena improvizacija, 

ploskanje, samostojno igranje, ploskanje v ritmu, gibanje ob glasbi, 

imitacija, petje. 

Pripomočki Kitara, boben, kastanjete na ročaju, ropotulja, jajček, žabica, 

kraguljčki. 

Tabela 14: Predstavitev teme, terapevtskih ciljev, metod in tehnik dela ter pripomočkov v 2. 

skupini na 2. terapevtskem srečanju.  

Potek drugega terapevtskega srečanja: 

Poudarek je bil na spoznavanju, ustvarjanju zaupanja in na odpiranju članov skupine. 

Terapevtsko srečanje smo začeli z uvodno pesmijo Dobar dan ob spremljavi kitare, ob čemer 

smo pozdravili novega člana Janeza. Spoznali smo boben, na katerega je vsak samostojno 

zaigral, medtem ko so ga drugi poslušali. V nadaljevanju si je vsak iz sredine kroga izbral po 

en inštrument in skupaj smo izvedli glasbeno improvizacijo. Igrali smo tiho in glasno ter hitro 

in počasi. Sledilo je posameznikovo samostojno igranje na inštrument, medtem ko so ostali 

poslušali brez spremljave. Nadaljevali smo s ploskanjem v ritmu, najprej v zraku, potem po 

tleh (hitro−počasi, glasno−tiho). V drugem delu smo izvedli nekaj enostavnih gibalnih 

aktivnosti in imitacije. Najprej smo oponašali letenje muhe po prostoru, zatem smo se prijeli 

za roke in se skupaj gibali v ritmu gor in dol ob glasovni spremljavi.  
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Sledila je nova pesem, kjer smo stali in se ob petju pesmi gibali: Ruke gore i ruke dole, i sad 

na stranu i sad na strug i opet ruke gore ... (Roke gor in roke dol in na stran in na bok in spet 

roke gor ...). V nadaljevanju smo posnemali gibanje in oglašanje živali ("mijav"). Temu je 

sledila zaključna pesem Doviđenja s pozdravom po imenu vsakega otroka in zahvalo za 

sodelovanje. 

Analiza skupine po metodi EBL (na osnovi neposrednega opazovanja in analize video posnetkov) 

(Rutten-Saris, 1992):  

Prostor Ostaja isti (podstrešna soba v centru DUGA). Otroci so poznali prostor in 

so se posedli v krog po dva na vsako stran okoli naju, ki sva sedeli 

nasproti druga drugi. Več pozornosti sem namenila Janezu, da je spoznal 

prostor in člane skupine. Otroci so bili bolj sproščeni in radovedni, kaj 

bomo počeli. Z otroki sva vzdrževali osebno razdaljo, včasih smo prešli 

tudi v intimno razdaljo (trepljanje po glavi, pomoč pri igranju in stopanju 

po stopnicah). Helena je raziskovala prostor in je največ časa preživela za 

omaro, kjer se je počutila varneje. Takrat sem se ukvarjala z njo 

individualno. Ostali so bili pri glasbenih dejavnostih v krogu, pri gibalnih 

dejavnosti so se gibali po prostoru, kolikor je le-ta omogočal. Navadili so 

se nizkega stropa. Najino gibanje na kolenih so razumeli, kakor da stojiva.  

Gibanje Otroci so začeli opazovati in posnemati najino gibanje in igranje. Začeli 

so se uglaševati z najinim ritmom pri igranju na inštrumente, kjer se je 

pokazala večja samostojnost in boljše sledenje. Gibanje telesa se je 

okrepilo pri hitrem in glasnem igranju, pri počasnem in tihem igranju pa 

je bilo manj intenzivno. Pri živalski imitaciji so otroci poskušali v celoti 

posneti glas ("mijav"), ki so ga slišali, in način izvedbe. Okrepila se je 

njihova pozornost poslušanja. Telo se je počasi sproščalo, gibi so postajali 

bolj intenzivni in samozavestni. Laže so se vključili v posamezne 

aktivnosti in jim sledili. Elementi gibanja so bili enostavni, da so jim 

lahko vsi sledili. Večkrat sem naredila premor, počakala in opazovala 

gibanje otrok. Skušala sem ujeti njihov ritem dihanja in gibanja, ga s 

poudarjenim gibanjem okrepiti in spodbuditi. 

Očesni  

kontakt 

Ob začetni in zaključni pesmi so vsi vzpostavili očesni stik. Med igranjem 

na inštrumente je bilo malo očesnega stika, saj so se otroci zatopili v 

igranje. Na začetku vsakega igranja je bilo opazno odpiranje in na koncu 

je sledilo zaključevanje in pogled navzdol proti inštrumentu. Gibanje je 

bilo bolj intenzivno in več je bilo očesnega stika, čeprav še vedno manj 

kakor pri igranju na inštrumente. Otroci so se veliko več odpirali, 

orientirali in zaključevali. Še vedno je bilo veliko premorov med igranjem 

in gibanjem. Obrazi so bili bolj sproščeni z opaznimi smehljaji.  
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Interakcijska  

struktura 

Veliko uglaševanja je bilo na začetku srečanja ob spoznavanju novega 

člana skupine, Janeza. Opaziti je bilo več izmenjave. Sledila sem ritmu in 

igranju otrok, se z njimi "gibala z" in spodbujala njihov ritem. V gibanje 

sem se vključila s celotnim telesom. Večkrat sem naredila vmes premor. 

Otroci so bolj opazovali, aktivno sledili dogajanju pri igranju in gibanju in 

ga posnemali. Pri imitaciji je bilo veliko posnemanja gibanja in vokalnega 

izražanja. Janez je izrazil idejo o gibanju muhe po prostoru, ki smo jo 

sprejeli in ji sledili. Všeč jim je bilo ponavljanje aktivnosti in tudi 

sprejemanje novosti, vendar se igriv dialog še ni razvil. Postajali so bolj 

dovzetni, aktivni in odprti.  

Tabela 15: Analiza 2. skupine po metodi EBL na 2. terapevtskem srečanju. 

Analiza gibanja skupine po Labanu (1979):  

KATEGORIJA ELEMENT GIBANJA SKUPINE 

Prostor Prostor je bolj odprt in več gibanja je v njem. 

Drža telesa Še vedno sklonjena, vendar bolj odprta. Roke se bolj gibljejo ob 

telesu, ramena bolj sproščena. Pogled še vedno več časa usmerjen v 

tla, vendar občasno tudi naravnost.  

Teža Bolj sproščeno gibanje. Ostaja občutek teže in napetosti telesa. 

Moč Postaja bolj izrazita, drugače še vedno šibkejša. 

Ritem Menjajoč, a manj odsekan. 

Čas Zmerno gibanje in bolj navzoče v tem trenutku. 

Glasba Neizrazita, na trenutke agresivna in hitra. 

Tok gibanja Prekinjen, na trenutke bolj svoboden in sproščen. 

Nivo gibanja Sklonjeno in sede, bolj vzravnano in manj pri tleh. 

Smer gibanja Gor in dol, tudi levo−desno. 

Zunanji izgled Telo bolj odprto in sproščeno. 

Tabela 16: Analiza gibanja 2. skupine po Labanu na 2. terapevtskem srečanju. 

Analiza uporabe glasbenih elementov skupine (Berger, 2002): 

Ritem Še vedno neenakomeren, izmenjavanje hitrega in počasnega ritma. 

Melodija Melanholična, na trenutke agresivna, brez oblike in nedokončana. 

Harmonija Ni izražena. 

Dinamika Izrazita, hitro stopnjevanje iz tihega v glasno in obratno. 

Tonska barva Oster, nepovezan in nekontroliran zvok. 

Tonska višina Ni izražena.  

Glasbena oblika Še vedno nedoločena. 

Tabela 17: Analiza uporabe glasbenih elementov 2. skupine na 2. terapevtskem srečanju. 
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Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

Občutki v skupini: Laže mi je bilo začeti drugo terapevtsko srečanje, ker sem poznala cilje, 

pričakovanja in otroke (čeprav smo dobili novega člana). Čutila sem večjo sproščenost in 

odpiranje med otroki. Sodelovanje med otroki je bilo skromno in socialna interakcija šibka. 

Pokazalo pa se je večje sodelovanja in komuniciranje z nama. Skupino je bilo teže povezovati 

zaradi večjih razvojnih razlik med otroki. Pohvale in nasmehi so spodbujali k aktivnostim. 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Med samostojnim igranjem 

posameznika na inštrument in pri živalski imitaciji se je krepila samozavest in svobodno 

izražanje. Pri preostalih otrocih se je pokazalo pozorno poslušanje. Učili so se počakati, dati 

možnost drugemu in ga spodbujati. Pri gibanju je bila skupina bolj sproščena in povezana, 

njihovi gibi pa bolj usklajeni in povezani. Ob gibanju se je pojavilo tudi glasovno spremljanje 

pesmi. Sodelovanje s petjem se je pojavilo tudi pri uvodni in zaključni pesmi. 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju posameznika: Janez je hitro vzpostavil stik s 

terapevtkama, teže se je vključil v dialog s preostalimi člani skupine. Na trenutke je bil 

negotov, nesproščen in zadržan. Poskusila sem ga čim bolj vključiti v dogajanje. Kljub temu 

je pokazal veliko zanimanje za inštrumente z glasnim igranjem, kjer je aktivno vključil celo 

telo in pri tem užival. Helena me je v individualnem delu za omaro večkrat pogledala in mi 

poskušala slediti pri igranju na inštrumente. Manj je želela dominirati in opazovala je 

skupino. Njena motorična sposobnost je bila dobra, težave so se pokazale pri kratkotrajni 

pozornosti in navezovanju stikov. Dajala sem ji občutek sprejetosti in vključenosti in jo 

skušala vpeljevati v skupinsko dinamiko, kamor se je priključila ob zaključni pesmi 

Doviđenja. Evino telo se je med igranjem in gibanjem odpiralo in sproščalo. Lažje se je 

vključila v dejavnosti, bila je bolj aktivna in samozavestna, se večkrat nasmehnila in 

vzpostavila očesni stik s terapevtkama. S preostalimi otroki še ni vzpostavila stika. Več težav 

je imela s pozornostjo in ni zmogla dlje časa poslušati igranja drugega. Andrej je postajal bolj 

odziven in samostojen pri igranju in pri gibanju. Dlje časa je vzdržal pri posamezni aktivnosti, 

njegovi gibi so postajali bolj samozavestni in obraz bolj sproščen z opaznimi smehljaji. Redko 

je vzpostavil odnose z drugimi. Premore je naredil s prekrižanimi rokami pred telesom, kadar 

je bila aktivnost prenaporna zanj. Samostojno je odkril inštrumente, pokrite z ruto. 

Zaključne misli: "Sproščeno vzdušje, več odpiranja, individualno delo." Prednost dela v paru 

je omogočala individualno delo. Z dobro predhodno pripravo, komunikacijo, dopolnjevanjem, 

nadgrajevanjem in improviziranjem sva uspešno sledili ciljem v terapiji. Uporabljali sva 

aktivnosti, ki so sledile želenim ciljem, prilagojene sposobnostim otrok in prostoru.  

Ideje za naprej: Uporabili bova več gibalnih aktivnosti (gibanje z žogo) za izboljšanje 

koordinacije in socialne interakcije. Uporabili bova glasbilo, ki bo potovalo naokoli in bo 

vsak nanj samostojno zaigral. Več bo dialogov preko inštrumenta med člani skupine. S petjem 

pesmi bova krepili besedno izražanje in omogočali komunikacijo. Za občutek varnosti ostaja 

struktura terapevtskega srečanja v osnovi ista. Nadgrajujeva posamezne aktivnosti za 

doseganje ciljev. 
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11.2.3 Tretje terapevtsko srečanje 

1. SKUPINA: Navzoči: Sabina, Sanja in Martin. Odsoten: Job.  

Tema Odpiranje in ustvarjalno izražanje. 

Terapevtski cilji Očesni stik, sproščanje, prebujanje ustvarjalnosti na različnih 

področjih, izboljševanje koordinacije, spodbujanje komunikacije in 

socialne interakcije. 

Metode in tehnike 

dela 

Igranje tiho−glasno, igranje hitro−počasi, glasbena improvizacija, 

ploskanje, samostojno igranje na inštrument, gibanje ob glasbi, 

gibanje z žogo, imitacija, petje. 

Pripomočki Kitara, jajček, kraguljčki, žabica, ropotulja, boben, žoga. 

Tabela 18: Predstavitev teme, terapevtskih ciljev, metod in tehnik dela ter pripomočkov v 1. 

skupini na 3. terapevtskem srečanju.  

Potek tretjega terapevtskega srečanja: 

Poudarek je bil na odpiranju in ustvarjalnem izražanju članov skupine. Terapevtsko srečanje 

smo začeli s pozdravom vseh z uvodno pesmijo Dobar dan ob spremljavi kitare, sprva brez 

inštrumentov, potem ob spremljavi le-teh (vsak si je izbral inštrument po želji). Nadaljevali 

smo z igranjem na veliki boben, na katerega je vsak samostojno zaigral, drugi pa so poslušali. 

Zatem si je vsak izbral inštrument in nanj samostojno zaigral ob spremljavi kitare. Skupaj 

smo nadaljevali z igranjem na inštrumente tiho−glasno, počasi−hitro in zaključili z glasbeno 

improvizacijo. V drugem delu smo izvedli nekaj enostavnih gibalnih aktivnosti in imitacije. 

Najprej smo preko pesmi razgibali svoje telo (Ruke gore ...), zatem smo oponašali živali z 

gibanjem in oglašanjem ter vključili več različnih živali. Gibalni del smo zaključili z 

aktivnostjo z metanjem žoge v krogu (po vrsti v krogu in čez prostor), pri čemer smo povedali 

svoje ime. Temu je sledila zaključna pesem Doviđenja s pozdravom po imenu vsakega otroka 

in zahvalo za sodelovanje. Na koncu se je vsak z igranjem poslovil od kitare. Rekli smo "Čao, 

kitara," in jo pospravili. 

Analiza skupine po metodi EBL (na osnovi neposrednega opazovanja in analize video posnetkov) 

(Rutten-Saris, 1992):  

Prostor Terapevtsko srečanje jo potekalo v podstrešni sobi v centru DUGA. 

Otroci so se posedli v krog okoli naju, ki sva si sedeli nasproti. Poznani 

prostor je dajal otrokom občutek varnosti in sproščenosti. V prostoru se je 

čutilo dobro vzdušje, ki se je z izvajanjem glasbenih in gibalnih aktivnosti 

še okrepilo. Z otroki sva vzdrževali osebno razdaljo, včasih smo prešli 

tudi v intimno razdaljo (trepljanje po glavi, pomoč pri igranju in stopanju 

po stopnicah). Pri gibalnih aktivnostih smo izkoristili ves prostor. Čeprav 

sva morali biti na kolenih, so otroci zmogli gibalne aktivnosti izvesti 

sami. Aktivnost z žogo je otroke povezovala med seboj, saj so se med 

podajanjem morali pogledati v oči. 
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Gibanje Otroci so se več uglaševali z nama, opazovali najino igranje in gibanje ter 

ga posnemali. Skupno petje pesmi, glasbene in gibalne dejavnosti so 

pripomogle k sproščanju mišic po celotnem telesu. Opazne so bile 

spuščene ustnice, nasmeh na obrazu, bolj pokončna hoja in večje gibanje 

rok. Veliko bolj kontrolirani in skladni telesni gibi so se pokazali ob 

gibanju ob pesmi in pri metanju žoge. Čutila sem večjo svobodo v 

gibanju, manj napetosti in večjo samostojnost. Gibanje telesa se je 

okrepilo pri hitrem in glasnem igranju, pri imitaciji in pri gibalnih 

aktivnostih. Sledila sem njihovemu ritmu dihanja in gibanja telesa, ga 

okrepila in spodbujala. Večkrat sem naredila premor, počakala in 

opazovala gibanje otrok. 

Očesni  

kontakt 

Vzpostavil se je že na začetku srečanja ob uvodni pesmici in pozdravu. Na 

začetku igranja je bilo opazno odpiranje in na koncu je sledilo 

zaključevanje. Med igranjem na inštrument je bilo pri vseh malo očesnega 

stika, saj so bili zatopljeni v igranje. Veliko manj je bilo premorov pri 

igranju in gibanju. Otroci so bili bolj sproščeni pri igranju in aktivno 

vključeni v različne dejavnosti. Tudi pri gibalnih aktivnostih je bilo 

izraženega več očesnega stika, ki je trajal dlje časa. 

Interakcijska  

struktura 

Veliko je bilo uglaševanja in izmenjave. Gibanje in igranje je postalo bolj 

intenzivno, precizno in vanj so vključevali celotno telo. Všeč jim je bilo 

ponavljanje aktivnosti (igra z žogo). Sprejemali so nove elemente (igri z 

žogo smo dodali imena) in jih ponovili, vendar se igrivi dialog še ni 

razvil. Težnja po dodajanju njihovih lastnih idej gibanja in igranja še ni 

bila izražena. Pri imitaciji živali je bilo veliko posnemanja gibanja in 

vokalnega izražanja. V gibanje sem se vključila s celotnim telesom, 

spodbujala ritem in gibanje otrok ter delala vmesne premore. 

Tabela 19: Analiza 1. skupine po metodi EBL na 3. terapevtskem srečanju. 

Analiza gibanja skupine po Labanu (1976):  

KATEGORIJA ELEMENT GIBANJA SKUPINE 

Prostor Več prostora je zajetega v gibanju, prostor se odpira navzven. 

Drža telesa Bolj odprta. Roke se bolj gibljejo ob telesu, ramena bolj sproščena. 

Pogled še usmerjen v tla, vendar večkrat tudi naravnost.  

Teža Bolj sproščeno gibanje, ki pa ima še vedno občutek teže. Manj je 

napetosti v gibanju. 

Moč Postaja bolj izrazita, drugače še vedno šibkejša. 

Ritem Manj odsekan, še vedno precej neenakomeren. 

Čas Zmerno gibanje, bolj intenzivno in navzoče v tem trenutku. 
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Glasba Neizrazita, na trenutke agresivna in hitra ali počasna in žalostna. 

Tok gibanja Prekinjen, manj sunkovit, bolj svoboden in sproščen. 

Nivo gibanja Sede, a bolj vzravnano in manj pri tleh. 

Smer gibanja Več gibanja gor in dol, tudi levo−desno. 

Zunanji izgled Bolj odprto telo in pogled. 

Tabela 20: Analiza gibanja 1. skupine po Labanu na 3. terapevtskem srečanju. 

Analiza uporabe glasbenih elementov skupine (Berger, 2002): 

Ritem Še vedno neenakomeren, izmenjavanje hitrega in počasnega ritma. 

Melodija Žalostna, melanholična, na trenutke agresivna.  

Harmonija Ni izražena. 

Dinamika Izrazita, nekontrolirana, tiha in glasna, hitro stopnjevanje iz tihega v 

glasno in obratno. 

Tonska barva Manj oster, bolj povezan in kontroliran zvok. 

Tonska višina Ni izražena.  

Glasbena oblika Nedokončana. Veliko prekinjanja, nepovezano dodajanje posameznih 

motivov. 

Tabela 21: Analiza uporabe glasbenih elementov 1. skupine na 3. terapevtskem srečanju. 

Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

Občutja v skupini: Čutila se je večja odprtost in sproščenost skupine. Pri gibalnem in 

glasbenem izražanju so postajali bolj ustvarjalni in samozavestni. Hitreje so sprejemali nove 

aktivnosti in se medsebojno povezovali. S povezovanjem glasbenih in gibalno-plesnih 

terapevtskih dejavnosti so otroci počasi, a vztrajno napredovali. 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Sodelovanje v skupini je bilo boljše, 

svobodno izražanje se je krepilo, socialne interakcije so se povečale in komunikacija je 

napredovala. Pri samostojnem igranju na inštrument in imitaciji so bili pozornejši do tistih, ki 

so izvajali aktivnost. Izvajalci so bili samostojnejši, bolj ustvarjalni, sproščeni in 

samozavestni. Pri imitaciji živali so natančneje posnemali gibanje telesa in jasneje izrekali 

glasove. Skupina se je najbolj povezala pri gibalnih aktivnostih, kjer je bilo potrebno 

sodelovanje. Gibanje z žogo je omogočalo boljše medosebne stike (drugega pogledati, 

povedati ime in vreči žogo). Sodelovali so s petjem pesmi ob gibanju ter glasovno spremljali 

uvodno in zaključno pesem. Njihovi glasovi so bili še bolj tihi in negotovi, vendar so se 

krepili pri ponavljanju aktivnosti.  

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju posameznika: Sabina in Sanja sta bili 

samostojnejši (vsaka je sama izbrala inštrument), manj sta posnemali druga drugo in postajali 

aktivnejši pri izvajanju aktivnosti. Njuna komunikacija je postajala bolj odprta z opaznimi 

nasmehi. Manj je bilo gledanja v tla ali vstran in boljši je postajal očesni stik.  
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Martin je bolj pozorno sledil aktivnostim, bil je zmožen počakati, medtem ko je drug igral. 

Njegovi gibi so postajali bolj natančni, bil je mirnejši in bolj navzoč v trenutnem dogajanju. 

Zaključne misli: "Energična skupina, intenzivno dogajanje, prijetni otroci in veliko 

svobodnega izražanja!" Kakovostna predhodna priprava, dobra neverbalna komunikacija, 

medsebojna usklajenost in improvizacija je pripomogla k dobri izvedbi terapevtskih 

dejavnosti. Dobro opazovanje otrok in poslušanje njihovih potreb je omogočalo odprtost in 

sproščeno izvajanje aktivnosti. S pohvalami sem otroke spodbujala k svobodnemu izražanju, 

sproščenosti in komunikaciji.  

Ideje za naprej: Uporabili bova več gibalnih aktivnosti v krogu za omogočanje sprostitve, 

povečanja samozavesti, svobodnega izražanja in socialne interakcije (vključili več 

posameznih delov telesa). Pri aktivnosti z žogo bova uporabili pesem, ki bo spodbujala 

verbalno izražanje in jasno izgovarjavo. Ohranili bova pozdrav kitare na koncu, kjer vsak 

nekaj za zaključek zaigra. Za občutek varnosti ostaja struktura terapevtskega srečanja v 

osnovi ista. Posamezne aktivnosti nadgrajujeva za doseganje ciljev. 

2. SKUPINA: Navzoča: Helena in Andrej. Odsotna: Eva in Janez.  

Tema Odpiranje in ustvarjalno izražanje.  

Terapevtski cilji Očesni stik, sproščanje, prebujanje ustvarjalnosti na različnih 

področjih, izboljševanje koordinacije, spodbujanje komunikacije in 

socialne interakcije. 

Metode in tehnike 

dela 

Igranje tiho−glasno, igranje hitro−počasi, glasbena improvizacija, 

ploskanje, samostojno igranje na inštrument, gibanje ob glasbi, 

gibanje z žogo, imitacija, petje. 

Pripomočki Kitara, jajček, žabica, kastanjete na ročaju, boben, žoga. 

Tabela 22: Predstavitev teme, terapevtskih ciljev, metod in tehnik dela ter pripomočkov v 2. 

skupini na 3. terapevtskem srečanju.  

Potek tretjega terapevtskega srečanja: 

Poudarek je bil na odpiranju in ustvarjalnem izražanju članov skupine. Terapevtsko srečanje 

smo začeli s pozdravom vseh z uvodno pesmijo Dobar dan ob spremljavi kitare, sprva brez 

inštrumentov, potem ob spremljavi (vsak si je izbral inštrument po želji). Veliko je bilo 

dialogov preko inštrumenta (hitro−počasi, tiho−glasno), glasbene improvizacije, imitacije 

živali in gibanja po prostoru (letenje kot muha, igra z žogo). Večino časa sva delali 

individualno s posameznikom. Skupinska dinamika je potekala večino časa le ob uvodni in 

zaključni pesmi Doviđenja. Z igranjem na kitaro smo se poslovili od nje in jo pospravili. Z 

zahvalo za sodelovanje in trepljanjem po glavi smo se skupaj spustili po stopnicah do staršev. 
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Analiza skupine po metodi EBL (na osnovi neposrednega opazovanja in analize video posnetkov) 

(Rutten-Saris, 1992):  

Prostor Terapevtska srečanja so še vedno potekala v podstrešni sobi v centru 

DUGA. Helena in Andrej sta se na začetku posedla v krog zraven naju. V 

uvodni pesmi je Helena sodelovala in igrala na žabo. Zatem se je iz 

osrednjega prostora preselila proti omari in me z "Dođi" povabila zraven. 

V osrednjem delu srečanja sva delali individualno s posameznikom. Oba 

sta bila v osebnem odnosu z nama sproščena in pripravljena na 

sodelovanje preko glasbenih in gibalnih aktivnosti. S Heleno sem prišla 

tudi v intimni prostor. Pokrila me je z ruto, ko sva po igranju na 

inštrumente počivali. Rada je raziskovala prostor, zato sva bili precej 

gibalno aktivni. Aktivnost z žogo v prostoru nas je povezovala skupaj.  

Gibanje Na začetku je potekalo uglaševanje preko opazovanja in sledenja najinemu 

gibanju in igranju na inštrumente. Njuno gibanje telesa je postalo bolj 

intenzivno, skladno, manj napeto in vanj sta vključevala celotno telo. 

Koncentracija pri izvajanju dejavnosti je bila večja in njuni gibi bolj 

natančni (metanje žoge). Glasbene in gibalne dejavnosti so pripomogle k 

sproščanju mišic po celem telesu, vključno z obrazom. Všeč so jima bile 

različne dejavnosti in dodajala sta nove elemente (imitacija živali, gibanje 

po prostoru). Vzdušje je bilo sproščeno in veliko več je bilo odpiranja z 

njune strani. V gibanje sem se vključila s celotnim telesom, spodbujala 

ritem in gibanje ter delala vmesne premore. Gibanje telesa se je okrepilo 

pri hitrem in glasnem igranju, pri imitaciji in pri gibalnih aktivnostih.  

Očesni  

kontakt 

Zaradi pretežno individualnega dela sva bili bolj v stiku s posameznikom, 

mu namenjali več pozornosti, zato je bil očesni stik boljši in lahko sta ga 

obdržala dlje časa. Oba sta bila bolj sproščena pri igranju in aktivno 

vključena v različne dejavnosti. Na začetku vsakega igranja/gibanja je bilo 

opazno odpiranje in na koncu zaključevanje. Med aktivnostmi 

(igranjem/gibanjem) je bilo malo očesnega stika, saj sta bila zatopljena v 

igranje oziroma gibanje. Manj je bilo premorov pri igranju in gibanju. 

Interakcijska  

struktura 

Na začetku je potekalo uglaševanje, potem je prevladovala izmenjava. 

Helena in Andrej sta se v dialogu uglaševala z nama, skušala sta 

posnemati najino igranje in gibanje. Pri igranju na inštrumente in pri 

gibanju sta bila bolj sproščena in samostojna. Individualno delo je 

omogočilo večjo odprtost. Pojavila se je izmenjava z dodajanjem novega 

elementa. Po skupnem dialogu ob igranju na inštrument me je Helena 

povabila v skupno igro, da greva spat, in me pokrila z ruto. Tako sva nekaj 

časa ležali in se gledali.  
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Zatem sem jo povabila k posnemanju živali in še sama je dodala oglašanje 

drugih živali. Andrej je predlagal gibanje po prostoru kakor muha. Pri 

imitaciji živali me je posnemal in še ni dodajal novih elementov. 

Tabela 23: Analiza 2. skupine po metodi EBL na 3. terapevtskem srečanju.  

Analiza gibanja skupine po Labanu (1979):  

KATEGORIJA ELEMENT GIBANJA SKUPINE 

Prostor Prostor je odprt in več gibanja je zajetega v njem. 

Drža telesa Vedno bolj odprta. Boljša koordinacija telesa, Več gibanja rok. 

Ramena in vrat bolj sproščena. Pogled že usmerjen tudi naravnost. 

Teža Večja sproščenost v gibanju. 

Moč Bolj izrazita in telesni deli bolj usklajeni. 

Ritem Bolj enakomeren. 

Čas Gibanje intenzivnejše in navzoče v tem trenutku. 

Glasba Bolj izrazita, glasnejša in hitra. 

Tok gibanja Včasih prekinjen, a svobodnejši in bolj sproščen. 

Nivo gibanja Sede in vzravnano ter manj pri tleh. 

Smer gibanja Gor in dol, levo in desno. 

Zunanji izgled Bolj umirjen in urejen. 

Tabela 24: Analiza gibanja 2. skupine po Labanu na 3. terapevtskem srečanju. 

Analiza uporabe glasbenih elementov skupine (Berger, 2002): 

Ritem Bolj enakomeren, izmenjavanje hitrega in počasnega ritma. 

Melodija Melanholična in nežna. Na trenutke glasna in brez oblike. 

Harmonija Ni izražena. 

Dinamika Izrazita, tiha in glasna, hitro stopnjevanje iz tihega v glasno in obratno. 

Tonska barva Manj oster, bolj povezan in kontroliran zvok. 

Tonska višina Ni izražena. 

Glasbena oblika Veliko prekinjanja, nepovezano dodajanje posameznih motivov. 

Tabela 25: Analiza uporabe glasbenih elementov 2. skupine na 3. terapevtskem srečanju. 

Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

Občutja v skupini: Zaradi manjše skupine sva več časa posvetili individualnemu delu. 

Skupinsko delo je potekalo pri uvodni in zaključni pesmi, osrednji del srečanja pa je potekal 

individualno. S pohvalami sem spodbujala svobodno izražanje in komunikacijo, kar se je 

odražalo na sproščenem telesu. 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Helena in Andrej sta bila sproščena in 

sta hitreje napredovala zaradi več individualnih spodbud, pozornosti in podpore.  
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Imela sta več prostora za svobodno izražanje, bila sta ustvarjalnejša, odprta, samozavestna 

tako pri glasbenih kakor pri gibalno-plesnih aktivnostih. Hitreje sta sprejemala nove elemente 

in tudi sama dajala pobude. Socialne interakcije med njima skorajda ni bilo, napredovala pa je 

komunikacija s terapevtkama. Uvodno in zaključno pesem sta spremljala s tihimi in 

negotovimi glasovi. 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju posameznika: Helena je potrebovala veliko 

pozornosti. Uživala je v igranju na žabico ob moji spremljavi. Več je komunicirala, 

posnemala živalske glasove in dajala nove ideje. Čeprav pri posamezni dejavnosti ni zdržala 

veliko časa, se je njena stopnja pozornosti in poslušanja drugega okrepila. Manj je bilo 

dominantnega vodenja in laže se je vklopila v manjšo skupino. Sodelovala je v gibanju z žogo 

in jo nekajkrat vrgla. Umaknila se je ob pesmi Doviđenja. Andrej je postajal samostojnejši in 

aktivnejši (užival je v dialogu z bobnom). Več je bilo nebesedne komunikacije in očesnega 

stika. Pozorneje je sledil aktivnostim in tudi sam predlagal dejavnost (gibanje kakor muha). 

Njegovi gibi so bili bolj usklajeni in mirni. Ob koncu je pokazal samoiniciativo po igranju na 

kitaro z ustvarjalnim igranjem.  

Zaključne misli: "Opazen napredek, intenzivnost dogajanja, veliko svobodnega izražanja, 

individualno delo!" Spremljali sva dogajanje, opazovali in poslušali potrebe otrok in temu 

prilagodili dejavnosti ter dolžino izvajanja. Prilagodili sva se individualnemu delu, več je bilo 

improvizacije v izvajanju predvidenih glasbenih in gibalno-plesnih aktivnosti. 

Ideje za naprej: Uporabili bova več gibalnih aktivnosti za sprostitev, povečanja samozavesti in 

svobodnega izražanja. Pri aktivnostih z žogo bova z izgovarjavo imen spodbujali jasno 

izgovarjavo, krepili besedno komunikacijo, prav tako pri petju pesmi. V gibanju s pesmijo 

bova vključili več posameznih delov telesa, pri imitaciji več različnih živalskih glasov. 

Spodbujali bova samostojno igranje in glasbeno improvizacijo ter ohranili zaključni pozdrav 

kitare s samostojnim igranjem. Za občutek varnosti ostaja struktura terapevtskega srečanja v 

osnovi ista. Posamezne aktivnosti nadgrajujeva za doseganje ciljev. 

11.2.4 Četrto terapevtsko srečanje 

1. SKUPINA: Navzoči: Sabina, Sanja, Martin in Job.  

Tema Ustvarjalno izražanje in spodbujanje komunikacije. 

Terapevtski cilji Očesni stik, sproščanje, spodbujanje besedne in nebesedne 

komunikacije, spodbujanje ustvarjalnosti na različnih področjih, 

izboljševanje koordinacije in jasne izgovarjave. 

Metode in tehnike 

dela 

Igranje tiho−glasno, igranje hitro−počasi, glasbena improvizacija, 

samostojno igranje na inštrument, "Stop" pri igranju, gibanje ob 

glasbi, imitacija, petje.  

Pripomočki Kitara, jajček, kastanjete na ročaju, kraguljčki, žabica, boben. 

Tabela 26: Predstavitev teme, terapevtskih ciljev, metod in tehnik dela ter pripomočkov v 1. 

skupini na 4. terapevtskem srečanju.  
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Potek četrtega terapevtskega srečanja: 

Temeljilo je na ustvarjalnem izražanju in spodbujanju komunikacije (besedne in nebesedne). 

Ob spremljavi kitare smo pozdravili vse z uvodno pesmijo Dobar dan. Sprva smo peli brez 

inštrumentov, potem ob spremljavi inštrumentov, ki si ga je izbral vsak sam. Nadaljevali smo 

z glasbeno improvizacijo ob petju in igranju. Igrali smo tiho−glasno in počasi−hitro. Zatem je 

vsak samostojno odigral na inštrument, drugi so poslušali. Sledilo je igranje na veliki boben in 

dialog z igranjem. Zatem sva uporabili novo igro "Stop" − ko so med igranjem na inštrumente 

otroci zaslišali besedo "Stop", so morali takoj prenehati igrati. V drugem delu smo izvedli 

različne živalske imitacije in se gibali ob petju pesmi (Ruke gore ...), kjer smo vključili 

različne dele telesa. Sledila je zaključna pesem Doviđenja s pozdravom po imenu vsakega 

otroka in zahvalo za sodelovanje. Na koncu se je vsak poslovil od kitare s samostojno 

improvizacijo. Rekli smo "Čav" kitari in jo pospravili. 

Analiza skupine po metodi EBL (na osnovi neposrednega opazovanja in analize video posnetkov) 

(Rutten-Saris, 1992): 

Prostor Terapevtska srečanja so bila v podstrešni sobi v centru DUGA. Sedeli smo 

v krogu, po dva in dva otroka okoli naju. Vzdušje je bilo domače in 

prijetno. Mali prostor nas je zbliževal, nam omogočal intimno vzdušje in 

večjo povezanost. Otroci so bili zelo aktivni, dinamični in so uživali v 

različnih dejavnostih. Večino časa smo vzdrževali osebno razdaljo, ki je 

prešla tudi v intimno (pomoč pri igranju na inštrument, živalska imitacija 

ali pri gibanju). Kljub veliki omejenosti prostora smo pri gibalnih 

aktivnostih izkoristili ves prostor, ki je bil na voljo. Spodbujala sem otroke 

ksamostojnosti pri izvajanju posameznih aktivnosti. 

Gibanje Pri igranju na inštrumente in pri gibanju je bilo veliko uglaševanja. Še 

posebej pri igranju na boben so vključili celo telo. Različne gibalne in 

glasbene dejavnosti so pripomogle k izboljšanju koordinacije, sproščenosti 

gibanja in bolj vzravnani drži. Vedno več je bilo nasmehov na obrazu. Pri 

gibalnem izražanju se je čutila večja moč v gibih, izboljšana fina 

motorika, natančnost in skladnost telesa. Pri imitaciji se je okrepila 

glasnost v glasovnem izražanju in natančnost v gibalnem posnemanju. 

Gibanje telesa se je okrepilo pri hitrem in glasnem igranju, pri imitaciji in 

pri gibalnih aktivnostih. Z gibanjem telesa sem poskušala zrcaliti, 

ponavljati ali poudarjati posamezne glasbene ali gibalne elemente. Sledila 

sem njihovemu ritmu dihanja in gibanju telesa, ga okrepila in spodbujala.  

Očesni  

kontakt 

Očesni stik se je ohranjal skozi celotno srečanje. Več je bilo nasmehov na 

obrazu. Fanta sta ga obdržala dlje časa kakor dekleti. Dekleti sta redko 

imeli sklonjeno glavo, velikokrat sta pogledali v oči terapevtki ali druge 

otroke. Bilo je manj premorov pri gibanju po prostoru in igranju.  
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Zelo odprt očesni stik se je izrazil pri posnemanju živali, kjer so otroci 

gledali z odprtimi očmi in opazovali moje gibanje in glasovno izreko. Na 

začetku vsakega igranja je bilo opazno odpiranje, ki mu je na koncu 

sledilo zaključevanje. Med igranjem in gibanjem je bilo manj očesnega 

stika, saj so bili zatopljeni v igranje oziroma gibanje. 

Interakcijska  

struktura 

Velik uglaševanja in izmenjave. Razvila se je tretja interakcijska struktura, 

izmenjava z dodajanjem novega elementa. V igro z bobnom sem dodala 

nov element "Stop", ko so morali prenehati igrati. Razvil se je igrivi 

dialog ob izgovanjanju besede "Stop". Pri imitaciji so otroci dodajali svoje 

elemente (oglašanje krave). Povedali so želje in potrebe, ki smo jih 

uporabili v igrivem dialogu. Igra je dobivala pomen in otroci so izrazili 

željo po njej. Opaziti je bilo intenzivnost gibanja otrok, sproščenost telesa 

in večjo koncentracijo pri skupnih dejavnostih.  

Tabela 27: Analiza 1. skupine po metodi EBL na 4. terapevtskem srečanju. 

Analiza gibanja skupine po Labanu (1979):  

KATEGORIJA ELEMENT GIBANJA SKUPINE 

Prostor Občutek prostranosti, več je gibanja v prostoru. 

Drža telesa Vedno bolj odprta. Roke se bolj gibljejo ob telesu, ramena in obraz 

sproščena. Pogled usmerjen naravnost in le redko v tla. 

Teža Bolj sproščeno in svobodno gibanje z manj napetosti. 

Moč Postaja vedno bolj izrazita, šibka le na trenutke. 

Ritem Bolj usklajen, še vedno neenakomeren. 

Čas Zmerno gibanje, intenzivno in navzoče v tem trenutku. 

Glasba Bolj izrazita, na trenutke nežna ali žalostna.  

Tok gibanja Prekinjen na trenutke, a bolj svoboden in sproščen. 

Nivo gibanja Sede in vzravnano. Na trenutke še vedno pri tleh. 

Smer gibanja Gor in dol, tudi levo−desno. 

Zunanji izgled Odprt in prijeten. 

Tabela 28: Analiza gibanja 1. skupine po Labanu na 4. terapevtskem srečanju. 

Analiza uporabe glasbenih elementov skupine (Berger, 2002): 

Ritem Bolj enakomeren, vsake toliko časa izmenjava hitrega in počasnega 

ritma. 

Melodija Nežna, žalostna, občasno razigrana in radovedna. 

Harmonija Ni izražena. 

Dinamika Še vedno niha, nekontrolirana, pohitevajoča, počasnejše stopnjevanje 

iz tihega v glasno in obratno. 
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Tonska barva Bolj povezan in kontroliran zvok. 

Tonska višina Ni izražena. 

Glasbena oblika Večja prepoznavnost, veliko prekinjanja, še vedno nepovezano 

dodajanje posameznih motivov. 

Tabela 29: Analiza uporabe glasbenih elementov 1. skupine na 4. terapevtskem srečanju. 

Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

Občutja v skupini: Občutila sem večjo izraznost in sproščenost skupine. Okrepilo se je 

ustvarjalno izražanje otrok, več je bilo medsebojnih interakcij in komunikacije. Z 

navdušenjem so sprejemali nove aktivnosti in se medsebojno povezovali. Dodajali so nove 

ideje in izražali svoje želje. Manj je bilo nezaupanja v lastne sposobnosti, večja jasnost in 

odločnost v igranju in gibanju. Z nasmehom so izražali veselje nad pohvalami. 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: V glasbeni improvizaciji so postajali 

bolj sproščeni in svobodni pri ustvarjanju novih melodij. Hitro so sprejemali nove ideje in 

dajali vedno več svojih pobud. Uživali so ob bobnanju in izrekanju besede "Stop". Pri igranju 

se je pokazala večja samostojnost in ustvarjalnost in boljša pozornost tistih, ki so poslušali. 

Pri imitaciji živali se je okrepilo posnemanje glasov in opaziti je bilo jasnejši izgovarjavo. S 

pozornim poslušanjem so spodbujali posameznika k večji izraznosti in dodajali oponašanje 

drugih živali. Več sodelovanja je bilo v gibanju ob pesmi, kjer so vključevali druge dele 

telesa, ki so jih sami poimenovali. Vokalno so spremljali tudi uvodno in zaključno pesem. 

Glasovi so postajali močnejši in intenzivnejši. 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju posameznika: Pri dekletih se je občutila večja 

samozavest, ki jima je omogočala igranje in izvajanje gibov z večjo intenziteto. V njunem 

igranju in gibanju je bilo veliko več izraznosti in usklajenosti. Bili sta bolj samostojni in manj 

sta se opazovali. Njuna komunikacija je postajala bolj odprta, s sproščenim obrazom, 

posameznimi nasmehi in očesni stik se je okrepil. Martinovi gibi so postajali bolj natančni in 

precizni. Bil je umirjen, prisoten v trenutku dogajanja in zmnožen pozornejšega sledenja 

aktivnostim. Sposoben je bil do konca poslušati drugega pri njegovem samostojnem igranju 

na inštrument. Job je bil bolj pozoren in umirjen na celotnem srečanju. Potreboval je manj 

individualnih spodbud in vidna je bila boljša fina motorika pri igranju na inštrumente. 

Zaključne misli: "Dinamična, energična, igriva, ekspresivna in prijetna skupina." Različne 

terapevtske dejavnosti, dobra priprava, svoboda improviziranja, zaznavanje potreb skupine in 

neverbalna komunikacija je prinašala vedno boljše rezultate. S povezovanjem glasbenih in 

gibalno-plesnih terapevtskih dejavnosti sva sledili ciljem in opažali, da otroci napredujejo v 

svobodnem izražanju, krepijo samozavest, socialne interakcije in izboljšujejo komunikacijo. 

Ideje za naprej: Za povezovanje skupine in izboljšanje socialne interakcije večja uporaba žoge 

in vključitev pesmi med igro, ki bo spodbujala jasno izgovarjavo. Uporaba igre "Stop", pri 

kateri otrok z besedo "Stop" zaključi igranje ostalih. Druge dejavnosti ohranjava za občutek 

varnosti in strukture terapevtskega srečanja. Po potrebi so nadgrajene za doseganje ciljev. 



Jarc, K. (2012). Združevanje metod gibalno-plesne in glasbene terapije pri otrocih s posebnimi potrebami v 

povojnem okolju. Specialistično delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

116 

 

2. SKUPINA: Navzoči: Helena, Eva, Andrej in Janez. 

Tema Ustvarjalno izražanje in spodbujanje komunikacije. 

Terapevtski cilji Očesni stik, sproščanje, spodbujanje besedne in nebesedne 

komunikacije, spodbujanje ustvarjalnosti na različnih področjih, 

izboljševanje koordinacije in jasne izgovarjave. 

Metode in tehnike 

dela 

Igranje tiho−glasno, igranje hitro−počasi, glasbena improvizacija, 

samostojno igranje na inštrument, gibanje ob glasbi, "Stop" pri 

igranju, imitacija, dialog preko inštrumenta, petje.  

Pripomočki Kitara, jajček, kastanjete na ročaju, kraguljčki, ropotulja, žabica, 

boben. 

Tabela 30: Predstavitev teme, terapevtskih ciljev, metod in tehnik dela ter pripomočkov v 2. 

skupini na 4. terapevtskem srečanju. 

Potek četrtega terapevtskega srečanja: 

Temeljilo je na ustvarjalnem izražanju in spodbujanju komunikacije (verbalne in neverbalne). 

Začeli smo z uvodno pesmijo in pozdravom vseh Dobar dan ob spremljavi kitare. Najprej 

smo peli brez inštrumentov, potem ob spremljavi inštrumentov, ki so si jih izbrali po želji. 

Nadaljevali smo z igranjem tiho−glasno, počasi−hitro. Sledile so samostojne glasbene 

improvizacije vsakega posameznika, medtem ko so preostali poslušali. Nadaljevali smo z 

igranjem (dialogom) dveh otrok skupaj in vključili besedo "Stop", ob kateri sta se ustavila. V 

drugem delu smo izvedli več različnih živalskih imitacij in se gibali ob petju pesmi (Ruke 

gore ...), pri čemer smo vključili različne dele telesa. Sledila je zaključna pesem Doviđenja s 

pozdravom po imenu vsakega otroka in zahvalo za sodelovanje. Vsak se je poslovil od kitare 

s samostojno improvizacijo. Rekli smo "Čav" kitari in jo pospravili.  

Analiza skupine po metodi EBL (na osnovi neposrednega opazovanja in analize video posnetkov) 

(Rutten-Saris, 1992):  

Prostor Terapevtska srečanja so se odvijala v podstrešni sobi v centru DUGA. 

Otroci so se posedli v krog okoli naju. Helena je od strani nekaj časa 

opazovala dogajanje v skupini, potem je samostojno vzela žabico, se 

preselila iz osrednjega prostora proti omari in me z "Dođi" povabila 

zraven. Potrebovala je prostor, kjer se je počutila varno, in pozornost, saj 

ni želela biti sama. Večino časa sem bila v individualnem odnosu z njo, v 

osebnem in intimnem prostoru. Počasi je začenjala opazovati dogajanje 

skupine v krogu. V prostoru se je čutilo rahlo vznemirjenje. Zmanjšana 

pozornost Janeza je občasno oteževala delo, a sva uspeli doseči, da je 

sodeloval v glasbenih in gibalnih aktivnostih. 

Gibanje Na začetku je potekalo daljše uglaševanje in gibanje je bilo intenzivnejše. 

Pokazala se je večja razlika med posamezniki. Helena in Janez sta 

potrebovala več individualne pozornosti, bila gibalno bolj aktivna.  
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Težko sta vzdrževala koncentracijo pri aktivnostih. Eva in Andrej sta 

aktivno sledila dogajanju, gibanje telesa je bilo bolj skladno in sproščeno, 

v gibanje sta vključevala celotno telo. Gibanje telesa se je okrepilo pri 

hitrem in glasnem igranju, pri imitaciji in pri gibalnih aktivnostih.  

Očesni  

kontakt 

Očesni stik je bil izražen pri vseh. Najmanj je bil izražen pri aktivnostih 

zaradi zatopljenosti v igranje oz. gibanje. Opazila sem več orientiranja po 

prostoru, predvsem pri Janezu in Heleni. Njune oči so begale po prostoru, 

zmedeno in vprašujoče spraševale: "Kaj je to? Kaj hočeš?" Več je bilo 

kratkega odpiranja in zaključevanja stika. Eva in Andrej sta veliko bolje 

vzdrževala očesni stik pri igranju in gibanju. Na začetku vsakega 

igranja/gibanja je bilo opazno odpiranje in na koncu zaključevanje. 

Interakcijska  

struktura 

Srečanje je temeljilo na uglaševanju in izmenjavi. Težko je bilo ohraniti 

fokus v srečanju, zato ni prišlo do izmenjave z novim elementom ali do 

igrivega dialoga. Večji del je potekalo uglaševanje z otroki preko dihanja 

in gibanja celega telesa. Ko sem se uskladila z njihovim ritmom, sem 

omogočila izmenjavo. Ujela sem njihovo izžarevanje in izbrala ustrezna 

sredstva za delo. Andrej in Eva sta se v dialogu uglaševala s terapevtom in 

poskušala posnemati igranje in gibanje. Janezu je slabša koncentracija 

onemogočala daljšo aktivnost. V individualnem odnosu s Heleno je prišlo 

do igrivega dialoga med igranjem na inštrumente. Skupaj sva raziskovali 

žabico in udarjali nanjo na različne načine. 

Tabela 31: Analiza 2. skupine po metodi EBL na 4. terapevtskem srečanju. 

Analiza gibanja skupine po Labanu (1979):  

KATEGORIJA ELEMENT GIBANJA SKUPINE 

Prostor Prostor je odprt na vse strani in v njem je več gibanja. 

Drža telesa Bolj odprta. Boljša koordinacija telesa, gibanje rok ob telesu, ramena 

in vrat bolj sproščena. Pogled večkrat usmerjen naravnost.  

Teža Večja sproščenost v gibanju, malo napetosti. 

Moč Postaja bolj izrazita, boljša usklajenost telesnih delov. 

Ritem Večji del enakomeren, na trenutke neenakomeren. 

Čas Intenzivnejše gibanje in navzoče v tem trenutku. 

Glasba Izrazita, na trenutke agresivna in hitra. 

Tok gibanja Nekontroliran, na trenutke svoboden in sproščen. 

Nivo gibanja Bolj vzravnano in manj pri tleh. 

Smer gibanja Gor in dol, levo−desno. 

Zunanji izgled Urejen, zmeden, pomanjkanje fokusa. 

Tabela 32: Analiza gibanja 2. skupine po Labanu na 4. terapevtskem srečanju. 
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Analiza uporabe glasbenih elementov skupine (Berger, 2002): 

Ritem Bolj enakomeren, izmenjavanje hitrega in počasnega ritma. 

Melodija Melanholična, na trenutke agresivna, glasna in brez oblike. 

Harmonija Ni izrazita. 

Dinamika Izrazita, nekontrolirana, hitro stopnjevanje iz tihega v glasno in 

obratno. 

Tonska barva Nepovezan in nekontroliran zvok. 

Tonska višina Pojavlja se več višjih tonov, še vedno pa prevladujejo nižji toni.  

Glasbena oblika Veliko prekinjanja, nepovezano dodajanje posameznih motivov. 

Tabela 33: Analiza uporabe glasbenih elementov 2. skupine na 4. terapevtskem srečanju. 

Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

Občutja v skupini: Opazna je bila velika razlika v primerjavi s prejšnjim srečanjem. Janez in 

Helena sta potrebovala veliko pozornosti in individualne pomoči. Nekaj časa sem delala 

individualno s Heleno, medtem je Julia prevzela ostalo skupino. Pri uvodni in zaključni pesmi 

sva uspeli obdržati celotno skupino skupaj.  

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Pri Andreju in Evi se je kazal bistven 

napredek v ustvarjalnem izražanju, komunikaciji in socialni interakciji tako pri glasbenih 

kakor pri gibalno-plesnih aktivnostih. Bila sta bolj sproščena, pozorna, aktivna in laže sta 

sledila dejavnostim. Janez in Helena sta bila bolj v "svojem svetu" in sta se teže osredotočila 

na dejavnosti, se sprostila in ustvarjala socialne interakcije. Potrebovala sta več pozornosti, 

spodbud in pohvale. Oba bi potrebovala več individualne pomoči.  

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju posameznika: Helena je uživala ob igranju na 

žabico, preko katere sva se uglaševali in izvajali dialoge. Ni se želela vključiti v skupino in jo 

je od daleč opazovala. Ko je bila utrujena, se je večkrat ustavila in se ulegla na tla. Njena želja 

po dominantnosti se je manjšala, več me je poslušala in mi sledila pri dejavnostih. Janez je bil 

vznemirjen, nemiren in nesproščen. Zaradi slabše pozornosti ga je vsaka stvar zmotila in želel 

je ves čas spreminjati dejavnosti. Ob igranju na flavto je za nekaj časa ohranil mirnost, ko se 

je prepustil zvokom. Andrej je bil miren, samostojen in samozavesten pri izbranih 

dejavnostih. Veliko bolj svobodno se je izražal. Izrazil je željo po zaključnem igranju na 

kitaro, pri čemer je pokazal svojo ustvarjalnost. Eva je v svojem izražanju dodala več 

svobode in ustvarjalnosti, tudi njeno vokalno izražanje je bilo boljše. Včasih je njeno 

pozornost zmotil Janez s svojim obnašanjem, vendar se mu ni pustila dlje časa motiti.  

Zaključne misli: "Pestro dogajanje, majhna povezanost skupine, pomanjkanje fokusa, 

nepozornost!" Dogajanje med terapijo je bilo intenzivno. Prilagajali sva individualno in 

skupinsko delo ter sledili ciljem s predhodno pripravljenimi glasbenimi in gibalno-plesnimi 

aktivnostmi z veliko več improvizacije.  

Ideje za naprej: Uporabili bova več aktivnosti za povečanje pozornosti (igra z žogo, 

samostojno igranje na inštrument in poslušanje).  
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Več gibalnih aktivnosti za sprostitev, povečanje samozavesti in svobodnega izražanja. Pri 

aktivnosti z žogo bova z izgovarjavo imen spodbujali jasno izgovarjavo, prav tako pri petju 

pesmi. V gibanju s pesmijo bova vključili več posameznih delov telesa, pri imitaciji več 

različnih živalskih glasov. Spodbujali bova samostojno igranje in glasbeno improvizacijo ter 

ohranili zaključni pozdrav kitare s samostojnim igranjem. Za občutek varnosti ostaja struktura 

terapevtskega srečanja v osnovi ista. Posamezne aktivnosti nadgrajujeva za doseganje ciljev. 

11.2.5 Peto terapevtsko srečanje 

1. SKUPINA: Navzoči: Sabina, Sanja, Martin in Job. 

Tema Spodbujanje komunikacije in socialne interakcije. 

Terapevtski cilji Očesni stik, sproščanje, spodbujanje besedne in nebesedne 

komunikacije, spodbujanje večje socialne interakcije, krepitev 

ustvarjalnosti in svobodno izražanje. 

Metode in tehnike 

dela 

Igranje tiho−glasno, igranje hitro−počasi, glasbena improvizacija, 

dialogi, samostojno igranje na inštrument, gibanje ob glasbi, gibanje 

z žogo, imitacija, petje.  

Pripomočki Kitara, shaker, jajček, kastanjete z ročajem, kraguljčki, žabica, žoga, 

boben. 

Tabela 34: Predstavitev teme, terapevtskih ciljev, metod in tehnik dela ter pripomočkov v 1. 

skupini na 5. terapevtskem srečanju.  

Potek petega terapevtskega srečanja: 

Temeljilo je na spodbujanju komunikacije (besedne in nebesedne) ter socialne interakcije. Ob 

spremljavi kitare smo začeli z uvodnim pozdravom vseh ob pesmi Dobar dan. V nadaljevanju 

smo pesem spremljali še z inštrumenti, ki so si jih sami izbrali. Sledila je samostojna glasbena 

improvizacija posameznika (preostali so poslušali), dialog z igranjem na veliki boben in 

glasbena improvizacija vseh skupaj (besedo "Stop" je izrekel posamezni otrok). V drugem 

delu sva uporabili žogo, ki smo jo metali v krogu z izgovarjanjem imen. Gibali smo se ob 

petju pesmi (Ruke gore ...) in nadgradili z vključitvijo več delov telesa. Sledila je zaključna 

pesem Doviđenja s pozdravom po imenu vsakega otroka in zahvalo za sodelovanje. Na koncu 

se je vsak z igranjem poslovil od kitare, rekli smo "Čau" kitari in jo pospravili. 

Analiza skupine po metodi EBL (na osnovi neposrednega opazovanja in analize video posnetkov) 

(Rutten-Saris, 1992): 

Prostor Terapevtsko srečanje smo začeli sede (po dva otroka na vsaki strani) v 

krogu v podstrešni sobi v centru DUGA. Domač in prijeten prostor je 

dajal občutek sproščenosti in varnosti. Majhen prostor nas je zbliževal in 

nas povezoval. Otroci so bili dinamični in igrivi, pripravljeni na 

aktivnosti. Večino časa smo vzdrževali osebno razdaljo, ki pa je prešla 

tudi v intimno (pri igranju na inštrument ali pri gibanju). Pri gibalnih 

aktivnostih smo izkoristili ves prostor, ki je bil na voljo.  
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Ko so otroci stali, sva improvizirali gibanje na kolenih in spodbujali 

otroke k samostojnemu izvajanju posameznih aktivnosti.  

Gibanje Pri igranju na inštrumente in pri gibanju je bilo opaziti sproščeno telo, 

nasmehe in vzravnano držo. Različne gibalne in glasbene dejavnosti so 

pripomogle k izboljšanju koordinacije in fine motorike. Pri samostojnem 

igranju na inštrumente se je zmanjšala trema in nezaupanje v lastne 

sposobnosti. Več je bilo jasnosti, odločnosti in svobode v izvajanju. V 

gibanje so vključili celotno telo, opazna je bila večja moč v gibih, 

natančnost in skladnost telesa. Gibanje telesa se je okrepilo pri hitrem in 

glasnem igranju in pri gibalnih aktivnostih. Z gibanjem telesa sem 

zrcalila in poudarjala posamezne glasbene ali gibalne elemente. Sledila 

sem njihovemu ritmu dihanja in gibanju telesa, ga okrepila in spodbujala. 

Očesni  

kontakt 

Očesni stik se je ohranjal skozi srečanje. Fanta sta bila sposobna dlje časa 

ohraniti očesni stik z nama kakor dekleti. Dekleti sta imeli redko 

sklonjeno glavo. Z odprtimi očmi sta opazovali dogajanje in dajali 

nasmehe. Pri igri z žogo je prevladoval dober očesni stik in sodelovanje. 

Na začetku igranja je bilo opazno odpiranje, ki mu je na koncu sledilo 

zaključevanje. Očesnega stika ni bilo pri igranju na inštrumente, ker so 

bili zatopljeni v igranje. Pri gibanju so mi sledili s pogledom. Manj je 

bilo premorov med igranjem ali med gibanjem po prostoru.  

Interakcijska  

struktura 

Poleg začetnega uglaševanja skupine je bilo veliko izmenjave z 

dodajanjem novega elementa (pri igranju na boben, gibanju ob pesmi in 

igri z žogo). Zelo hitro se je ob tem razvil igrivi dialog. Igrali smo na 

inštrumente in izgovarjali besedo "Stop". V gibanju ob pesmi je vsak 

dodajal različne dele telesa, ki smo jih vključili v pesem. V igri z žogo so 

bili otroci sposobni izgovoriti ime otroka in mu vreči žogo. Otroci so 

izražali svoje želje in potrebe, ki smo jih uporabili v igrivem dialogu. Igra 

je dobivala svoj pomen in otroci so izrazili željo po njej.  

Tabela 35: Analiza gibanja 1. skupine po metodi EBL na 5. terapevtskem srečanju. 

Analiza gibanja skupine po Labanu (1979):  

KATEGORIJA ELEMENT GIBANJA SKUPINE 

Prostor Veliko je gibanja v prostoru in občutek prostranosti. 

Drža telesa Odprta. Roke se bolj gibljejo ob telesu, ramena in obraz sproščena. 

Pogled usmerjen naravnost in le redko v tla. 

Teža Sproščeno gibanje. 

Moč Bolj izrazita. Občutiti je več moči v posameznih gibih. 

Ritem Usklajen in manj odsekan. 
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Čas Gibanje je intenzivno in navzoče v tem trenutku. 

Glasba Bolj usklajena in mirna. 

Tok gibanja Svoboden in sproščen. 

Nivo gibanja Vzravnano in manj pri tleh. 

Smer gibanja Gor in dol, tudi levo−desno. 

Zunanji izgled Urejen in prijeten. 

Tabela 36: Analiza gibanja 1. skupine po Labanu na 5. terapevtskem srečanju. 

Analiza uporabe glasbenih elementov skupine (Berger, 2002): 

Ritem Bolj enakomeren, vsake toliko časa izmenjava hitrega in počasnega 

ritma. 

Melodija Nežna, razigrana, radovedna, rahlo otožna. 

Harmonija Ni izražena. 

Dinamika Izrazna, narašča in pojema počasneje. 

Tonska barva Bolj povezan in kontroliran zvok. 

Tonska višina Ni izražena. 

Glasbena oblika Večja prepoznavnost in boljša organiziranost. 

Tabela 37: Analiza uporabe glasbenih elementov 1. skupine na 5. terapevtskem srečanju. 

Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

Občutja v skupini: Čutila sem večjo igrivost, povezanost in sproščenost skupine. Opazila sem 

večjo intenzivnost gibanja otrok, sproščenost telesa in boljšo koncentracijo pri skupnih 

dejavnostih. S povezovanjem glasbenih in gibalno-plesnih terapevtskih dejavnosti sva sledili 

ciljem in opažali, da otroci napredujejo v svobodnem izražanju, krepijo samozavest, socialne 

interakcije in izboljšujejo komunikacijo.  

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Otroci so z navdušenjem sprejemali 

nove aktivnosti, izražali svoje želje in se veselili pohval. V glasbeni improvizaciji se je 

pokazala večja sproščenost telesa, svoboda v ustvarjanju novih melodij, samostojnost in 

samozavest pri igranju na inštrument in boljša pozornost pri poslušanju. Pri igranju na boben 

so samostojno in glasno izrekali besedo "Stop". Pri gibanju ob pesmi je bilo več 

pripravljenosti na sodelovanje, sami so dodajali še druge dele telesa. Z močnejšimi in 

intenzivnejšimi glasovi so bolje spremljali uvodno in zaključno pesem. Z navdušenjem so 

zaključili svobodno igranje na kitaro. 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju posameznika: dekleti sta postajali samostojnejši 

v izvajanju dejavnosti na njima lasten način. Večja samozavest jima je omogočala igranje in 

izvajanje gibov z večjo intenziteto. V njunem igranju in gibanju je bilo več izraznosti in 

usklajenosti. Njuna komunikacija je bila bolj odprta, s sproščenim obrazom, posameznimi 

nasmehi in okrepljenim očesnim stikom.  
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Martin je z navdušenjem sprejemal in pozorno sledil dejavnostim, bil je navzoč v trenutku 

dogajanja. Sposoben je bil v celoti poslušati drugega pri njegovem samostojnem igranju na 

inštrument. Njegovi gibi so bili natančni in usmerjeni. Job je bil bolj pozoren na dogajanje in 

umirjen na celotnem srečanju. Potreboval je več premorov za nadaljevanje aktivnosti in manj 

individualnih spodbud. Izboljšala se je koordinacija in fina motorika pri igranju. 

Zaključne misli: "Mirna, zaupljiva, igriva skupina." Pripravljenost otrok na sodelovanje, 

stalnost skupine in različne terapevtske dejavnosti so prinašale vidno boljše rezultate. Dobra 

predhodna priprava, svoboda improviziranja, nebesedna komunikacija med terapevtkama, 

odprtost za novosti, zaznavanje potreb in želja skupine je omogočalo dobro izvedbo. 

Ideje za naprej: Na koncu srečanja jih seznaniva z najinim odhodom. Za zaključni dve 

srečanji predvidiva izvajanje enakih aktivnosti in sledenje že znanim ciljem. Zaradi občutka 

varnosti in dobrega počutja ne dodajava novih aktivnosti, ampak vztrajava na že znanem. 

 

2. SKUPINA: Navzoči: Helena, Janez in Andrej. Eva je bila odsotna. 

Tema Spodbujanje komunikacije in socialne interakcije. 

Terapevtski cilji Očesni stik, sproščanje, spodbujanje besedne in nebesedne 

komunikacije, spodbujanje večje socialne interakcije, krepitev 

ustvarjalnosti in svobodnega izražanja. 

Metode in tehnike 

dela 

Igranje tiho−glasno, igranje hitro−počasi, glasbena improvizacija, 

dialogi, samostojno igranje na inštrument, gibanje ob glasbi, 

gibanje z žogo, imitacija, petje.  

Pripomočki Kitara, shaker, jajček, kastanjete z ročajem, kraguljčki, žabica, 

žoga, ruta, boben. 

Tabela 38: Predstavitev teme, terapevtskih ciljev, metod in tehnik dela ter pripomočkov v 2. 

skupini na 5. terapevtskem srečanju.  

Potek petega terapevtskega srečanja: 

Temeljilo je na ustvarjalnem izražanju in spodbujanju komunikacije (besedne in nebesedne). 

Začeli smo z uvodno pesmijo Dobar dan in pozdravom vseh ob spremljavi kitare. Zatem smo 

pesem ponovili ob spremljavi inštrumentov, ki so si jih izbrali sami. Nadaljevali smo s 

samostojnim igranjem, preostali so poslušali. Sledil je dialog preko inštrumenta v paru. V tem 

delu smo uporabili tudi veliki boben. V drugem delu smo izvedli igro z žogo in se gibali ob 

petju pesmi (Ruke gore ...), pri kateri smo vključili različne dele telesa. Sledila je zaključna 

pesem Doviđenja s pozdravom po imenu vsakega otroka in zahvalo za sodelovanje. Na koncu 

smo se z igranjem poslovili od kitare, ji rekli "Čav" in jo pospravili. 
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Analiza skupine po metodi EBL (na osnovi neposrednega opazovanja in analize video posnetkov) 

(Rutten-Saris, 1992):  

Prostor V podstrešni sobi v centru DUGA smo se posedli v krog. Bližina je dajala 

zaupljiv in dober medosebni odnos. Helena je sprva zavzela prostor ob 

omari, ob koncu uvodne pesmi pa se je priključila skupini. Prostor in 

skupina sta ji dajala varnost in dobila je potrebno pozornost. Znotraj 

skupine sva imeli dialog preko igranja na inštrumente. Večino časa sva 

bili v osebnem, včasih tudi v intimnem odnosu. Odpirala se je skupini in 

bila zmožna sodelovanja s preostalimi. Janez je bil mirnejši, počutil se je 

varneje in bolj domače v prostoru, zato je laže sledil aktivnostim.  

Gibanje Manj je bilo začetnega uglaševanja. Hitro smo prešli do izmenjave z 

dodajanjem novega elementa in do igrivega dialoga. Otroci so dlje časa 

ostali pri posameznih aktivnostih. Njihovi gibi so bili natančni in skladni. 

Igranje in gibanje je bilo mirnejše in bolj fokusirano in vključevali so 

celotno telo. Gibanje telesa je bilo svobodno, drža telesa vzravnana in 

obraz sproščen. Tempo in dinamika glasbe sta narekovala gibanje telesa.  

Očesni  

kontakt 

Očesni stik je bil pri vseh dober in veliko smo gledali drug drugega. V 

uvodni pesmi je bilo navzoče pozdravljanje, ki smo ga nadaljevali z 

glasbeno improvizacijo. Pri vseh je bilo opaznih manj premorov pri 

igranju in gibanju, manj orientiranja po prostoru in boljše sledenje 

aktivnostim. Veliko očesnega stika je bilo pri igri z žogo, pri kateri so 

morali otroci spremljati dogajanje, slediti žogi in tistemu, ki jo meče. 

Veliko je bilo odpiranja na začetku vsakega igranja/gibanja in na koncu 

zaključevanja. Veliko manj je bilo očesnega stika med samostojnim 

igranjem/gibanjem, saj so bili zatopljeni v igranje oziroma gibanje. 

Interakcijska  

struktura 

Srečanje se je začelo s krajšim uglaševanjem, ki pa je kmalu prešlo na 

izmenjavo z dodajanjem novega elementa. Otroci so sprejeli nov element 

gibanja in dodali svoje elemente gibanja. Tako se je razvijal igrivi dialog 

predvsem pri igranju na boben in pri igri z žogo. Pri tej smo izgovarjali 

imena, si podajali žogo čez prostor ali v krogu. Več so izražali svoje ideje 

in več je bilo igrivih dialogov v paru preko inštrumenta. Na koncu je 

sledila relaksacija, da smo se umirili ob skupnem igranju in petju 

zaključne pesmi Doviđenja in pozdravili kitaro. Ves čas srečanja sem se 

uglaševala z otroki preko dihanja in gibanja celotnega telesa.  

Tabela 39: Analiza 2. skupine po metodi EBL na 5. terapevtskem srečanju. 
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Analiza gibanja skupine po Labanu (1979):  

KATEGORIJA ELEMENT GIBANJA SKUPINE 

Prostor Prostor je odprt na vse strani in v njem je veliko gibanja. 

Drža telesa Odprta in sproščena. Dobra koordinacija telesa, roke se več gibajo ob 

telesu, ramena in vrat sproščena. Pogled usmerjen naravnost.  

Teža Sproščenost v gibanju. 

Moč Postaja bolj izrazita, telesni deli bolj usklajeni. 

Ritem Večino časa enakomeren. 

Čas Intenzivno gibanje, navzoče v tem trenutku. 

Glasba Izrazita, na trenutke hitra. 

Tok gibanja Svobodnejši in sproščen, redko prekinjen. 

Nivo gibanja Vzravnano in le redko pri tleh. 

Smer gibanja Gor in dol, levo−desno. 

Zunanji izgled Urejen in bolj fokusiran. 

Tabela 40: Analiza gibanja 2. skupine po Labanu na 5. terapevtskem srečanju. 

Analiza uporabe glasbenih elementov skupine (Berger, 2002): 

Ritem Bolj enakomeren, izmenjavanje hitrega in počasnega ritma. 

Melodija Melanholična, razigrana, radovedna. 

Harmonija Ni izražena. 

Dinamika Izrazita, tiha in glasna, hitro stopnjevanje iz tihega v glasno in obratno. 

Tonska barva Nepovezan in nekontroliran zvok. 

Tonska višina Ni izražena. 

Glasbena oblika Bolj organizirana in strukturirana. 

Tabela 41: Analiza uporabe glasbenih elementov 2. skupine na 5. terapevtskem srečanju. 

Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

Občutja v skupini: Opazna je bila velika razlika v primerjavi s prejšnjim srečanjem, saj se je 

skupina ujela in povezala. Prevladovalo je boljše vzdušje, lažje smo skupaj sodelovali in 

ustvarjali. Več je bilo socialnih interakcij med otroki in boljša komunikacija. Njihovo 

ustvarjalno izražanje je bilo večje, telesni gibi sproščeni in osredotočeni.  

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Otroci so bili navzoči v trenutku 

dogajanja, sledili so dejavnostim in bili bolj sproščeni pri ustvarjanju socialnih interakcij. 

Manj so se orientirali po prostoru, ustvarjali so boljši očesni stik med seboj. V gibanje so 

vključevali celotno telo, dodajali nove elemente in s svojo odprtostjo omogočali igrivi dialog. 

Pozornost, spodbude in pohvale so vsem dobro dele. 
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Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju posameznika: Helena je bila prvič sposobna 

ostati v skupini do konca terapevtskega srečanja in sodelovati z glasbenimi in gibalnimi 

aktivnostmi. Samostojno je odkrila inštrumente, pokrite z ruto, in si izbrala žabico. Večino 

časa je sodelovala v dialogu z bobnom in ostalimi inštrumenti z menoj, počasi je začela 

graditi odnose tudi z drugimi. Predvsem v igri z žogo se je odprla skupini. Janez je bil sprva 

nemiren, težave je imel pri izbiri inštrumenta, želel je imeti vso pozornost. Počasi se je umiril, 

sprostil, vključil v skupino in sodeloval. Bil je bolj pozoren, njegova koncentracija je bila 

boljša in dlje časa je vzdržal pri posamezni aktivnosti. Njegovo igranje je bilo mirnejše, bolj 

fokusirano in njegov pogled jasnejši. Andrej je bil sproščen in miren. V dejavnosti je 

vključeval celotno telo, svobodno se je izražal, bil je aktiven in samozavesten (zlasti pri 

posnemanju živali). Dlje časa je bil sposoben ohraniti očesni stik, še vedno je bilo manj 

socialne interakcije z drugimi.  

Zaključne misli: "Napredek skupine, bolj povezana skupina, večja pozornost!" 

Ideje za naprej: V zaključku jim poveva za najin odhod. V naslednjih dveh terapevtskih urah 

ohraniva že znane aktivnosti in ne vnašava novih za občutek varnosti. 

11.2.6 Šesto terapevtsko srečanje 

1. SKUPINA: Navzoči: Sabina, Sanja, Martin in Job. 

Tema Zaključevanje terapevtskega odnosa in procesa. 

Terapevtski cilji Očesni stik, sproščanje, spodbujanje komunikacije, ustvarjalnosti in 

socialne interakcije. 

Metode in tehnike 

dela 

Igranje tiho−glasno, igranje hitro−počasi,  

glasbena improvizacija, dialog, samostojno igranje, "Stop" pri 

igranju, gibanje ob glasbi, imitacija, petje. 

Pripomočki Kitara, kastanjete z ročajem, ropotulja, jajček, kraguljčki, žabica, 

boben. 

Tabela 42: Predstavitev teme, terapevtskih ciljev, metod in tehnik dela ter pripomočkov v 1. 

skupini na 6. terapevtskem srečanju.  

Potek šestega terapevtskega srečanja: 

Začeli sva z zaključevanjem terapevtskega odnosa in procesa, a še vedno spodbujali cilje. Ob 

spremljavi kitare smo začeli z uvodnim pozdravom ob pesmi Dobar dan. Potem smo pesem 

spremljali z inštrumenti, ki so si jih sami izbrali. Nekajkrat smo skupaj zaigrali tiho−glasno, 

hitro−počasi. Nadaljevali smo s samostojno glasbeno improvizacijo na izbrani inštrument. 

Vsak otrok je povedal ime naslednjega, kateremu je podal inštrument. Sledila je glasbena 

improvizacija dveh otrok v paru, dialog s terapevtom preko bobna in kitare. Z žabico smo 

imitirali gibanje, oglašanje žabe in drugih živali. Pri glasbeni improvizaciji so si otroci 

podajali žabico in izrekali besedo "Stop". V drugem delu smo se gibali ob petju pesmi (Ruke 

gore ...) in vključili več različnih delov telesa, ki so jih predlagali otroci. Sledila je zaključna 

pesem Doviđenja s pozdravom po imenu vsakega otroka in zahvalo za sodelovanje. Na koncu 

se je vsak z igranjem poslovil od kitare. Skupaj smo rekli "Čav" kitari in jo pospravili. 
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Analiza skupine po metodi EBL (na osnovi neposrednega opazovanja in analize video posnetkov) 

(Rutten-Saris, 1992): 

Prostor Terapevtsko srečanje smo začeli sede (po dva otroka na vsaki strani 

terapevtk) v krogu v podstrešni sobi v centru DUGA. Čutila se je 

domačnost, prijetnost, varnost in sproščenost. Otroci so bili odprti, 

pripravljeni na začetek aktivnosti, dinamični in igrivi. Majhen prostor nas 

je zbliževal in povezoval. Večino časa smo vzdrževali osebno razdaljo, ki 

je včasih prešla tudi v intimno (pri igranju na inštrument, imitaciji ali 

gibanju). Pri gibalnih aktivnostih smo izkoristili ves prostor in se 

samostojno gibali. Otroci so bili sproščeni v medsebojnih odnosih, več je 

bilo socialnih interakcij, čutilo se je zaupanje in spoštovanje v prostoru. 

Gibanje Igranje na inštrumente in izvajanje posameznih gibov je bilo sproščeno in 

vanj so vključili celotno telo. Več je bilo jasnosti in odločnosti.Pri 

samostojnem igranju na inštrumente se je zmanjšala trema in nezaupanje 

v lastne sposobnosti. Gibanje telesa je postalo skladno, svobodno in manj 

napeto, s sproščeno držo telesa in obraza. Občutiti je bilo večjo moč v 

gibih, samostojnost in samozavest ob izvajanju. Izboljšali sta se 

koordinacija in fina motorika. Dopolnjevali so pesem s svojimi lastnimi 

gibi. Gibanje telesa se je okrepilo pri hitrem in glasnem igranju ter pri 

gibalnih aktivnostih. Z gibanjem telesa sem zrcalila in poudarjala 

posamezne glasbene ali gibalne elemente. Sledila sem njihovemu ritmu 

dihanja in gibanju telesa, ga okrepila in spodbujala. 

Očesni  

kontakt 

Otroci so obdržati očesni stik dlje časa. Pogled je bil usmerjen naprej in le 

redko sklonjen, opaziti je bilo veliko več nasmehov na obrazu. Z 

zanimanjem in odprtimi očmi so opazovali dogajanje in mu sledili.  

Na začetku igranja je bilo opazno odpiranje, ki mu je na koncu sledilo 

zaključevanje. Očesnega stika ni bilo pri igranju na inštrumente, ko so bili 

zatopljeni v igranje. Pri gibanju so s pogledom sledili mojemu gibanju. 

Manj je bilo premorov med igranjem ali med gibanjem po prostoru.  

Interakcijska  

struktura 

Poleg začetnega uglaševanja skupine je bilo veliko izmenjave z 

dodajanjem novega elementa (pri igranju na inštrumente in gibanju ob 

pesmi). Ob tem se je razvil igrivi dialog. Otroci so sprejemali najine 

glasbene ali gibalne elemente, jim sledili ter jih dopolnjevali s svojimi 

predlogi (vključevanje besede "Stop", dodajanje novih gibov v pesmi). 

Otroci so izražali svoje želje in potrebe, ki smo jih uporabili v igrivem 

dialogu. Igra je dobivala svoj pomen. Ob podajanju inštrumenta so bili 

sposobni izgovoriti ime naslednjega otroka in mu podati inštrument.  

Tabela 43: Analiza 1. skupine po metodi EBL na 6. terapevtskem srečanju. 
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Analiza gibanja skupine po Labanu (1979):  

KATEGORIJA ELEMENT GIBANJA SKUPINE 

Prostor Prostor je odprt na vse strani in v njem je veliko sproščenega gibanja. 

Drža telesa Odprta. Roke se prosto gibljejo ob telesu, ramena in obraz sproščena. 

Pogled sproščen in usmerjen naravnost. 

Teža Sproščeno gibanje, lahkotnost telesa. 

Moč Izrazita. Občutiti je več moči v posameznih gibih. 

Ritem Usklajen in srednje hiter. 

Čas Gibanje je intenzivno in navzoče v tem trenutku. 

Glasba Usklajena in prijetna. 

Tok gibanja Svoboden in sproščen. 

Nivo gibanja Vzravnano in pokončno. 

Smer gibanja Na vse strani (gor in dol, levo−desno, obrati). 

Zunanji izgled Urejen, prijeten in sproščen. 

Tabela 44: Analiza gibanja 1.skupine po Labanu na 6. terapevtskem srečanju. 

Analiza uporabe glasbenih elementov skupine (Berger, 2002): 

Ritem Bolj enakomeren in srednje hiter, redko še izmenjava hitrega in 

počasnega ritma. 

Melodija Nežna, razigrana in radovedna, na trenutke rahlo otožna. 

Harmonija Ni izražena. 

Dinamika Narašča in pojema počasneje. 

Tonska barva Bolj povezan in kontroliran zvok. 

Tonska višina Ni izražena. 

Glasbena oblika Večja prepoznavnost, boljša struktura in organiziranost. 

Tabela 45: Analiza uporabe glasbenih elementov 1. skupine na 6. terapevtskem srečanju. 

Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

Občutja v skupini: Opazila sem večjo intenzivnost gibanja otrok, igrivost in izraznost skupine, 

večjo sproščenost telesa, povezanost med otroki in večjo koncentracijo pri skupnih 

dejavnostih. Veliko več je bilo socialnih interakcij in nasmehov.  

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Z navdušenjem so sledili aktivnostim, 

izražali svoje želje in dodajali nove elemente (gibanje ob pesmi). Pri glasbeni improvizaciji se 

je pokazala večja samostojnost in svobodno izražanje. Izboljšala se je pozornost pri 

poslušanju drugih ob njihovem samostojnem igranju. Sposobni so bili poklicati ime 

naslednjega otroka in mu podati inštrument, izreči besedo "Stop" za zaključek igranja in 

ustvarjati kratke dialoge z igranjem v paru.  
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Glasneje in intenzivnejše so spremljali pesmi in izgovarjava je bila jasnejša. Veselje nad 

pohvalami so izražali z nasmehi, jasnejšim in intenzivnejšim gibanjem ter igranjem.  

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju posameznika: Dekleti sta bili sposobni izvajati 

gibe z večjo intenziteto, z več izraznosti in usklajenosti. Sanja se je več smejala med 

gibanjem. Sabina je bila sposobna samostojno igrati na inštrument glasno in ekspresivno. Pri 

nobeni od njiju ni bilo čutiti preplašenosti, treme, umaknjenih pogledov v tla ali posnemanja 

druga druge. Bili sta bolj samozavestni in samostojni v igranju in gibanju na njima lasten 

način. Njun obraz je bil sproščen, z več nasmehi, besedne komunikacije in očesnega stika. 

Martin je navdušeno sledil dejavnostim, bil je pozoren in navzoč v trenutku dogajanja. Odprl 

se je skupini in vsakemu podal glasbilo. Sposoben je bil v celoti poslušati drugega pri 

samostojnem igranju. Njegovi gibi so bili bolj natančni in usmerjeni. Job je bil mirnejši in 

pozornejši na dogajanje. Samostojno je sledil aktivnostim in se izražal. Izboljšala se je fina 

motorika pri igranju.  

Zaključne misli: "Odprtost, mirnost, izraznost, igrivost, zelo prijetno!" S povezovanjem 

glasbenih in gibalno-plesnih terapevtskih dejavnosti sva sledili ciljem in opažali, da otroci 

napredujejo v svobodnem izražanju, krepijo svojo samozavest, izboljšujejo komunikacijo in 

krepijo socialne interakcije.  

Ideje za naprej: Ob koncu srečanja sva jim povedali, da imamo naslednjič zaključno srečanje, 

ker odhajava domov. Izvedli bova že znane dejavnosti, ob koncu pa bo čas za skupno 

druženje. Želiva ohraniti dobro počutje, mirnost in varnost na zadnjem srečanju.  

2. SKUPINA: Navzoči: Helena, Eva in Andrej. Janeza ni bilo. 

Tema Zaključevanje terapevtskega odnosa in procesa. 

Terapevtski cilji Očesni stik, sproščanje, spodbujanje komunikacije, ustvarjalnosti in 

socialne interakcije. 

Metode in tehnike 

dela 

Igranje tiho-glasno, igranje hitro-počasi, glasbena improvizacija, 

dialog, samostojno igranje, "Stop" pri igranju, gibanje ob glasbi, 

imitacija, petje. 

Pripomočki Kitara, kastanjete z ročajem, ropotulja, jajček, kraguljčki, žabica, 

boben, žoga. 

Tabela 46: Predstavitev teme, terapevtskih ciljev, metod in tehnik dela ter pripomočkov v 2. 

skupini na 6. terapevtskem srečanju.  

Potek šestega terapevtskega srečanja: 

Temeljilo je na zaključevanju terapevtskega odnosa in procesa, kjer sva sledili predhodno 

postavljenim ciljem. S pozdravom in uvodno pesmijo Dobar dan ob spremljavi kitare smo 

začeli srečanje. Pesem smo ponovili ob spremljavi inštrumentov, ki so si jih sami izbrali. 

Igrali smo tiho−glasno, hitro−počasi. Nadaljevali smo s samostojnim igranjem na 

inštrumente, preostali so poslušali. Sledil je dialog preko inštrumenta dveh otrok skupaj in 

dialog z velikim bobnom s terapevtom. Dodali smo tudi besedo "Stop" pri igranju.  
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V drugem delu smo izvedli nekaj živalskih imitacij, igro z žogo in se gibali ob petju pesmi 

(Ruke gore ...), pri kateri smo vključili različne dele telesa. Sledila je zaključna pesem 

Doviđenja s pozdravom po imenu vsakega otroka in zahvalo za sodelovanje. Po želji se je na 

koncu vsak lahko z igranjem poslovil od kitare. Rekli smo "Čav" kitari in jo pospravili. 

Analiza skupine po metodi EBL (na osnovi neposrednega opazovanja in analize video posnetkov) 

(Rutten-Saris, 1992):  

Prostor V podstrešni sobi v centru DUGA smo se posedli v krog. Otroci so vedno 

zavzeli isti prostor kakor na prvem srečanju. Majhen prostor in 

medsebojna bližina sta dajala zaupljiv, dober medosebni odnos in občutek 

varnosti. Z otroki sem bila večino časa v osebnem in na trenutke tudi v 

intimnem odnosu. Otroci so bili bolj sproščeni in so aktivno sodelovali. 

Bili so samostojnejši in bolj odprti v sodelovanju z drugimi člani skupine. 

Gibanje je bilo svobodnejše in je vključevalo ves prostor. 

Gibanje Ob uvodni pesmi in pozdravu smo se telesno in glasbeno uglaševali in 

tako vzpostavili skupen ritem. Poskušala sem ujeti njihov ritem dihanja in 

ritem gibanja telesa. Z očesnim stikom in gibanjem telesa sem jih 

povabila v posamezne dejavnosti. Preko začetnega uglaševanja smo prišli 

do izmenjave z dodajanjem novega elementa in igrivega dialoga. 

Predvsem pri imitaciji živali, igri z žogo in gibanju ob pesmi so otroci 

dodajali svoje ideje, se sproščeno gibali in sodelovali v igri. Gibanje 

telesa je bilo bolj skladno, svobodno in sproščeno. Tempo in dinamika 

glasbe sta narekovala gibanje telesa.  

Očesni  

kontakt 

Očesni stik je bil pri vseh dober in veliko smo gledali drug drugega. V 

uvodni pesmi je bilo navzoče pozdravljanje, ki smo ga nadaljevali v 

glasbeno improvizacijo. Pri vseh je bilo manj premorov in orientiranja po 

prostoru. Pogledi so bili jasni in skoncentrirani, boljše so sledili 

aktivnostim. Otroci so bili sposobni dlje časa zadržati očesni stik s 

terapevtoma ali z otroki v skupini. Njihove oči so manj begale po 

prostoru. Veliko očesnega stika je bilo v igri z žogo, pri kateri so otroci 

spremljali dogajanje, sledili žogi in tistemu, ki jo meče. Veliko je bilo 

odpiranja na začetku vsakega igranja/gibanja in na koncu zaključevanja. 

Manj je bilo očesnega stika med samostojnim igranjem/gibanjem, saj so 

bili zatopljeni v igranje oziroma gibanje. 

Interakcijska  

Struktura 

Srečanje se je začelo z uvodnim uglaševanjem, ki pa je kmalu prešlo na 

izmenjavo z dodajanjem novega elementa. Ponudila sem nov element 

gibanja, ki so ga otroci sprejeli in dodali nove elemente gibanja. Razvijal 

se je igrivi dialog predvsem pri igranju na boben, pri igri z žogo in pri 

igranju v paru na inštrument.  
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Pri igri z žogo so bili sposobni dodajati imena, si podajazi žogo čez 

prostor ali v krogu. Veliko več so sami izražali ideje, kar je omogočalo 

dober dialog. Na koncu je sledila relaksacija, ko smo se umirili ob 

skupnem igranju in petju zaključne pesmi Doviđenja in pozdravili kitaro. 

Ves čas srečanja sem se uglaševala z otroki preko dihanja in gibanja 

celotnega telesa.  

Tabela 47: Analiza 2. skupine po metodi EBL na 6. terapevtskem srečanju. 

Analiza gibanja skupine po Labanu (1979):  

KATEGORIJA ELEMENT GIBANJA SKUPINE 

Prostor Prostor je domač, sproščen in odprt. V njem je veliko gibanja. 

Drža telesa Odprta in sproščena. Dobra koordinacija telesa, roke se gibajo ob 

telesu, ramena in vrat sproščena. Pogled usmerjen naravnost.  

Teža Sproščenost v gibanju. 

Moč Izvajanje telesnih gibov je izrazito in bolj usklajeno. 

Ritem Večinoma enakomeren. 

Čas Intenzivno gibanje, navzoče v tem trenutku. 

Glasba Ritmična in izrazita, na trenutke hitra. 

Tok gibanja Svobodnejši in sproščen. 

Nivo gibanja Vzravnano. 

Smer gibanja V vse smeri. Gor in dol, levo−desno. 

Zunanji izgled Urejen in miren. 

Tabela 48: Analiza gibanja 2. skupine po Labanu na 6. terapevtskem srečanju. 

Analiza uporabe glasbenih elementov skupine (Berger, 2002): 

Ritem Večino časa enakomeren, na trenutke pohiteva in je hiter. 

Melodija Razigrana, radovedna, nežna. 

Harmonija Ni izražena. 

Dinamika Izrazita, več je glasne kakor tihe.  

Tonska barva Bolj povezan in kontroliran zvok. 

Tonska višina Ni izražena. 

Glasbena oblika Bolj organizirana in strukturirana. 

Tabela 49: Analiza uporabe glasbenih elementov 2. skupine na 6. terapevtskem srečanju. 
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Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

Občutja v skupini: Občutila sem dobro vzdušje in boljše sodelovanje skupine. Čutila se je 

povezanost in sproščenost, zato smo lahko dobro skupaj sodelovali in ustvarjali.  

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Med otroki je bilo več socialnih 

interakcij in komunikacija je bila boljša. Ustvarjalno izražanje je bilo večje in telesni gibi 

sproščeni in osredotočeni. V gibanje so vključevali celotno telo in s svojo odprtostjo 

omogočali igrivi dialog. Pozornost, spodbude in pohvale so vsem dobro dele. 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju posameznika: Helena je sodelovala s skupino od 

začetka do konca terapevtskega srečanja. Poleg žabice si je izbrala nov inštrument, jajček. 

Sprva je vzpostavljala večino dialoga in interakcij z menoj (igranje na boben), počasi pa se je 

odpirala in gradila odnose tudi z drugimi (igra z žogo). Njena koncentracija je bila boljša, 

lažje je počakala druge pri samostojnem igranju na inštrument. Bila je bolj prisotna v tem 

trenutku in njeno igranje je bilo mirnejše. Več težav ji je povzročalo gibanje, s pogledom je 

sledila dogajanju in se občasno priključila zraven. Andrej je bil sproščen in miren. Izražal se 

je svobodno in aktivno ter v dejavnosti je vključeval celotno telo. Užival je v posnemanju 

živali. Njegove socialne interakcije z drugimi so bile majhne, vendar je bilo opazno 

izboljšanje. Bil je zmožen obdržati očesni stik daljši čas. Eva je več komunicirala z drugimi 

otroki in njena izgovarjava je bila glasnejša in jasnejša. Njeno gibanje je bilo bolj sproščeno, 

igranje pa bolj suvereno in bolj intenzivno.  

Zaključne misli: "Dobra klima, odprtost in povezanost, skupno sodelovanje!"  

Ideje za naprej: Povedali sva jim, da bomo z naslednjo uro naša srečanja zaključili, ker 

odhajava domov. Čutili sva vznemirjenje in žalost. Za zadnjo terapevtsko uro bova ohranili 

trenutne aktivnosti za občutek varnosti. Na koncu srečanja bo sledilo še kratko druženje.  

11.2.7 Sedmo terapevtsko srečanje 

1. SKUPINA: Navzoči: Sabina, Sanja, Martin in Job. 

Tema Zaključek terapevtskega odnosa in procesa. 

Terapevtski cilji Zaključiti terapevtski odnos na varen način, ohraniti zaupljiv odnos 

in očesni stik, sproščanje, preveriti napredek. 

Metode in tehnike 

dela 

Igranje tiho−glasno, igranje hitro−počasi, glasbena improvizacija, 

samostojno igranje, gibanje ob glasbi, gibanje z žogo, imitacija, 

petje. 

Pripomočki Kitara, shaker, jajček, kraguljčki, ropotulja, kastanjete z ročajem, 

žabica, žoga. 

Tabela 50: Predstavitev teme, terapevtskih ciljev, metod in tehnik dela ter pripomočkov v 1. 

skupini v 7. terapevtskem srečanju.  
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Potek sedmega terapevtskega srečanja: 

Zadnje terapevtsko srečanje prve skupine je temeljilo na varnem zaključku terapevtskega 

odnosa in procesa. Z uvodno pesmijo Dobar dan ob spremljavi kitare smo vse pozdravili in 

nadaljevali s spremljavo inštrumentov, ki so si jih izbrali. Izvedli smo skupno glasbeno 

improvizacijo, kateri je sledilo igranje počasi−hitro, glasno−tiho. V nadaljevanju so otroci 

samostojno izvajali glasbene improvizacije na izbrani inštrument, medtem ko so preostali 

poslušali. Zatem so sledili dialogi na inštrument v paru. V drugem delu smo se gibali ob petju 

pesmi (Ruke gore ...) z vključevanjem številnih delov telesa. Sledila je igra z žogo, v kateri 

smo izgovarjali imena otrok. Zaključili smo s pesmijo Doviđenja s pozdravom po imenu 

vsakega otroka in zahvalo za sodelovanje. Poslovili smo se od kitare, tako da je vsak nekaj 

nanjo zaigral. Rekli smo "Čav" kitari ter vsem drugim glasbilom in jih pospravili. Sledilo je 

kratko druženje ob piškotih s spremljavo kitare in pogovoru z otroki. Vsakega sva potrepljali 

po glavi in skupaj smo se spustili po stopnicah do staršev. 

Analiza skupine po metodi EBL (na osnovi neposrednega opazovanja in analize video posnetkov) 

(Rutten-Saris, 1992): 

Prostor Terapevtsko srečanje smo začeli sede v krogu v majhni podstrešni sobi v 

centru DUGA. Prostor je dajal občutek domačnosti, varnosti,  

sproščenosti in nas povezoval. Večino časa smo vzdrževali osebno 

razdaljo, ki je prešla v intimno pri igranju na inštrument ali pri gibanju. 

Pri gibalnih aktivnostih smo se sproščeno gibali, kolikor je prostor 

omogočal. V igri z žogo je bilo več medosebnih interakcij in gibanja. 

Čutilo se je medsebojno zaupanje in spoštovanje. Na koncu srečanja se je 

v prostoru občutila žalost zaradi najinega odhoda, otroci so mirno 

obsedeli na svojem mestu in poslušali glasbo. 

Gibanje Gibanje je bilo na začetku sproščeno ob igranju na inštrumente in pri 

gibalnih aktivnostih. Otroci so bili bolj pozorni in natančni pri metih žoge 

drugemu, pesem so dopolnjevali z novimi gibi. Gibanje telesa je bilo 

skladno, svobodno in manj napeto. Izboljšala se je koordinacija, fina 

motorika in v gibih se je čutila večja moč. Drža telesa je bila sproščena, 

opaziti je bilo nasmehe na obrazu. Gibanje telesa se je okrepilo pri hitrem 

in glasnem igranju in pri gibalnih aktivnostih. Z gibanjem telesa sem 

zrcalila in poudarjala posamezne glasbene ali gibalne elemente. Sledila 

sem njihovemu ritmu dihanja in gibanju telesa in ga spodbujala. Na 

koncu srečanja je bilo manj gibanja, otroci so povesili glave, zaprli telo in 

poslušali najino igranje glasbe.  

Očesni  

kontakt 

Otroci so bili sposobni obdržati očesni stik dlje časa. Razživeli so se v 

igri z žogo, vzpostavljali očesni stik in delili nasmehe. Z zanimanjem in 

odprtimi očmi so opazovali drug drugega pri igranju na inštrumente.  
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Na začetku vsakega igranja je bilo opazno odpiranje, ki mu je na koncu 

sledilo zaključevanje. Očesnega stika ni bilo pri igranju na inštrumente, 

ko so bili zatopljeni v igranje. S pogledom so sledili mojemu gibanju in 

ga skušali posnemati. Veliko manj je bilo premorov med igranjem ali 

med gibanjem po prostoru. Na koncu srečanja je bilo pri vseh opaziti 

povešenje glave in manj očesnega stika. Skozi pogovor in glasbo sva 

dosegli, da so otroci poskusili razumeti najin odhod, si stisnili roke, 

pogledali v oči in se pozdravili. 

Interakcijska  

struktura 

Hitro smo se uglasili z dihanjem in gibanjem. Veliko je bilo izmenjave z 

dodajanjem novega elementa (pri igranju na inštrumente in gibanju ob 

pesmi), pri čemer se je razvil igrivi dialog. Otroci so sprejeli najine 

glasbene ali gibalne elemente, jim sledili in jih dopolnjevali s svojimi 

predlogi. Dodajali so nove gibe, ki smo jih vključili v pesem. Z žogo je 

potekala prava igra, ki je dobivala svoj pomen in otroci so izrazili željo 

po njej (tudi imena so vključevali v igro). Otroci so izražali svoje želje in 

potrebe, ki smo jih uporabili v igrivem dialogu (igranje v paru). Na koncu 

je bilo opaziti veliko več uglaševanja z najine strani (pogovor, igranje na 

kitaro), da sva dosegli sproščenost ob odhodu in mirnost otrok.  

Tabela 51: Analiza 1. skupine po metodi EBL na 7. terapevtskem srečanju. 

Analiza gibanja skupine po Labanu (1979):  

KATEGORIJA ELEMENT GIBANJA SKUPINE 

Prostor Prostor je odprt na vse strani in v njem je sproščeno gibanje. Na koncu 

občutek majhnosti prostora; sedimo tesno skupaj za občutek varnosti. 

Drža telesa Odprta. Roke se prosto gibljejo ob telesu, ramena in obraz sproščeni. 

Pogled sproščen in usmerjen naravnost. Na koncu se pogled usmeri 

navzdol, oči se priprejo. 

Teža Sproščeno gibanje, lahkotnost telesa. Ob koncu čutiti večjo težo telesa, 

nesproščenost in žalost. 

Moč  Občutiti je več moči v posameznih gibih. Na koncu se občuti nemoč. 

Ritem Usklajen in srednje hiter. Na koncu umirjen. 

Čas Gibanje je intenzivno in navzoče v tem trenutku. Na koncu je občutiti 

odsotnost v tem trenutku.  

Glasba Usklajena in prijetna. Na koncu otožna. 

Tok gibanja Svoboden in sproščen. Na koncu umirjen. 

Nivo gibanja Vzravnano in pokončno. Na koncu stisnjeno k sebi. 

Smer gibanja Na vse strani (gor in dol, levo−desno, obrati). Na koncu mirno. 

Zunanji izgled Urejen in prijeten. Na koncu trenutki žalosti. 

Tabela 52: Analiza gibanja 1. skupine po Labanu na 7. terapevtskem srečanju. 
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Analiza uporabe glasbenih elementov skupine (Berger, 2002): 

Ritem Enakomeren in srednje hiter.  

Melodija Nežna, radovedna in otožna. 

Harmonija Ni izražena. 

Dinamika Narašča in pojema počasneje.  

Tonska barva Bolj povezan in kontroliran zvok.  

Tonska višina Ni izražena. 

Glasbena oblika Večja prepoznavnost, boljša struktura in organiziranost. 

Tabela 53: Analiza uporabe glasbenih elementov 1. skupine v 7. terapevtskem srečanju. 

Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

Občutja v skupini: Na zadnjem terapevtskem srečanju se je na začetku čutila igrivost, 

izraznost in povezanost skupine. Ni bilo čutiti negotovosti in nezaupanja v lastne sposobnosti, 

ampak jasnost in odločnost. Poudarek je bil na mirnem končanju terapevtskih dejavnosti. 

Vesela sem bila, da smo kljub žalosti na koncu, mirno zaključili naša srečanja. 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Opaziti je bilo intenzivnost gibanja 

otrok, sproščenost telesa, več socialnih interakcij in nasmehov ter večjo koncentracijo pri 

skupnih dejavnostih. Pri glasbeni improvizaciji se je pokazala večja samostojnost in svobodno 

izražanje. Okrepila se je pozornost pri poslušanju igranja drugih. Sposobni so bili poklicati 

ime naslednjega otroka, preden so mu podali žogo, in ustvarjati kratke dialoge med igranjem 

v paru. Dodajali so svoje ideje gibanja in čutiti je bilo večjo moč in izraznost v gibih. 

Glasneje in intenzivneje so spremljali pesmi. Veselje nad pohvalami so izražali z nasmehi in 

intenzivnejšim gibanjem in igranjem. Večina je žalost ob koncu izrazila z zaprtimi telesi in 

povešenim pogledom, le Job je svojo žalost izražal z nemirom in metanjem žoge po prostoru. 

Na koncu so poskušali sprejeti situacijo in biti veseli časa, ki smo ga preživeli skupaj. 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju posameznika: Dekleti sta bili odzivni, veliko sta 

se smejali in glasno peli med gibanjem in igranjem na inštrumente. Bili sta samostojni in 

samozavestni v izvajanju aktivnosti. Ni bilo čutiti preplašenosti, umaknjenih pogledov v tla 

ali posnemanja druga druge. Gibe sta izvajali z večjo intenziteto, izraznosti in usklajenosti. 

Njun obraz je bil sproščen, z nasmehi, več besedne komunikacije in očesnega stika. Martin je 

pel in igral zelo izrazno in ekspresivno. Bil je odprt za vse dejavnosti in navdušen nad 

dogajanjem. Bil je pozoren in navzoč v trenutku dogajanja. Sposoben je bil v celoti poslušati 

drugega pri njegovem samostojnem igranju na inštrument. Njegovi gibi so bili bolj natančni 

in usmerjeni. Job je bil mirnejši, pozorno je sledil aktivnostim in se svobodno izražal. 

Zaključne misli: "Odprtost, mirnost, izraznost, nasmehi, žalost!" Vedela sem, da bo težko 

zaključiti srečanja, ki so se ravno dobro razvila. Zavedela sem se uspešnosti srečanj z vidnimi 

rezultati.  
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K temu je pripomoglo odprto sodelovanje otrok, stalnost skupine, različne terapevtske 

dejavnosti, dobra predhodna priprava, svoboda improviziranja, komunikacija med 

terapevtkama, poslušanje skupine, zaznavanje njihovih potreb in želja ter sledenje ciljem.  

Ideje za naprej: Ob poslušanju kitare in piškotih smo se pogovarjali. Spraševali so naju, kam 

greva in kje sva doma. Najini iskreni odgovori so jih pomirili. Žalost sva uspešno omilili, 

ohraniti dobro počutje, mirnost in varnost na zadnjem srečanju. Vesela sem bila, da sem lahko 

bila del te skupine, sodelovala z njimi in jim pomagala na njihovi poti. Upam, da bodo tudi v 

prihodnosti deležni kakšne podobne terapije s podobnimi terapevtskimi dejavnostmi.  

2. SKUPINA: Navzoči: Eva in Andrej. Janez in Helena sta bila odsotna. 

Tema Zaključek terapevtskega odnosa in procesa. 

Terapevtski cilji Zaključiti terapevtski odnos na varen način, ohraniti zaupljiv odnos 

in očesni stik, sproščanje, preveriti napredek. 

Metode in tehnike 

dela 

Igranje tiho−glasno, igranje hitro−počasi, glasbena improvizacija, 

samostojno igranje, gibanje ob glasbi in z žogo, imitacija, petje. 

Pripomočki Kitara, shaker, jajček, kraguljčki, ropotulja, kastanjete z ročajem, 

žabica, žoga. 

Tabela 54: Predstavitev teme, terapevtskih ciljev, metod in tehnik dela ter pripomočkov v 2. 

skupini na 7. terapevtskem srečanju.  

Potek sedmega terapevtskega srečanja: 

Zadnje terapevtsko srečanje druge skupine je temeljilo na varnem zaključku terapevtskega 

odnosa in procesa. S pozdravom in uvodno pesmijo Dobar dan ob spremljavi kitare smo 

začeli srečanje. Pesem smo ponovili ob spremljavi izbranih inštrumentov. Nadaljevali smo s 

samostojnim igranjem, medtem so preostali poslušali. Igrali smo tudi glasno−tiho, 

počasi−hitro. Sledil je dialog preko inštrumenta dveh otrok skupaj. V drugem delu smo 

izvedli nekaj živalskih imitacij, igro z žogo in se gibali ob petju pesmi (Ruke gore ...), pri 

kateri smo vključili različne dele telesa. Sledila je zaključna pesem Doviđenja s pozdravom 

po imenu vsakega otroka in zahvalo za sodelovanje. Na koncu smo se poslovili od kitare in 

drugih inštrumentov. Vsak je nekaj zaigral na kitaro, rekli smo ji "Čav" in jo pospravili. 

Zaključili smo ob piškotih, nežni glasbi in pogovoru. Ko sva vsakega potrepljali po glavi, smo 

se skupaj spustili po stopnicah do staršev. 

Analiza po metodi EBL (na osnovi neposrednega opazovanja in analize video posnetkov) 

(Rutten-Saris, 1992):  

Prostor V podstrešni sobi v centru DUGA smo se posedli v krog na mesto kakor 

po navadi. Ker smo bili le štirje, je bil prostor občutno večji. Kljub temu 

smo sedeli blizu skupaj, kar je zagotavljalo potrebno varnost in 

zaupljivost. Z otroki sem ostajala v osebnem, včasih tudi v intimnem 

odnosu. Imeli sva možnost individualnega dela s posameznim otrokom. 
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Opazili sva, da jima je všeč sodelovanje v skupini, zato smo skupaj 

izvajali aktivnosti. Ob gibanju ob pesmi in živalskih imitacijah sta zavzela 

ves prostor. Bila sta odprta, mirna in sproščena. Na koncu se je njuna 

žalost izrazila s pogledom v tla in mirnostjo. 

Gibanje Ob uvodni pesmi in pozdravu smo se telesno in glasbeno uglaševali in 

hitro vzpostavili skupni ritem. Pri uglaševanju sem poskušala ujeti njihov 

ritem dihanja in gibanja telesa. Z očesnim stikom in gibanjem telesa sem 

ju povabila v posamezne dejavnosti. Pri imitaciji živali, igri z žogo in 

gibanju ob pesmi je prihajalo do novih idej in sproščenega sodelovanja v 

igri. Gibanje telesa je bilo skladno, svobodno, sproščeno in vanj sta 

aktivno vključevala celotno telo. Njuno gibanje in igranje v prostoru je 

bilo bolj suvereno in bolj intenzivno. Tempo in dinamika glasbe sta 

narekovala gibanje telesa. Ob zaključku se je gibanje telesa zmanjšalo in 

umirilo. Umirjen pogovor in obrazložitev najinega odhoda sta omogočila, 

da smo srečanje zaključili s sproščeno in vzravnano držo. 

Očesni  

kontakt 

Veliko smo gledali drug drugega, opazovali svoje gibanje in igranje. V 

uvodni pesmi smo se pozdravili in nadaljevali z glasbeno improvizacijo. 

Manj je bilo premorov in orientiranja po prostoru. Oba sta dlje časa 

obdržala očesni stik, obraz je bil sproščen in pogled bolj jasen. Veliko 

očesnega stika je bilo pri igri z žogo. Spremljala sta met žoge in tistega, ki 

je metal. Veliko je bilo odpiranja na začetku vsakega igranja/gibanja in na 

koncu zaključevanja. Veliko manj je bilo očesnega stika med samostojnim 

igranjem/gibanjem, saj sta bila zatopljeni v igranje oziroma gibanje. Na 

koncu srečanja je bilo opazno več pogledov v tla ob omembi odhoda. V 

skupnem pogovoru sva dosegli prijetno slovo s pogledom v oči. 

Interakcijska  

struktura 

Preko začetnega uglaševanja smo prišli do izmenjave z dodajanjem 

novega elementa in igrivega dialoga. Otroci so hitro sprejeli nove 

elemente in dodajali nove ustvarjalne elemente gibanja. Z gibanjem ob 

pesmi, igri z žogo, imitaciji in igranju v paru se je razvijal igrivi dialog. 

Veliko več idej so dali oni, kar je omogočalo dober dialog. Na koncu smo 

se umirili ob skupnem igranju in petju zaključne pesmi Doviđenja in 

pozdravili smo tudi kitaro. Na koncu je bilo potrebno ponovno 

uglaševanje preko dihanja in gibanja telesa. Prijetno vzdušje ob zvokih 

kitare je omogočilo pogovor, ko smo si izmenjali misli, potrebe in želje.  

Tabela 55: Analiza 2. skupine po metodi EBL na 7. terapevtskem srečanju. 
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Analiza gibanja skupine po Labanu (1979):  

KATEGORIJA ELEMENT GIBANJA SKUPINE 

Prostor Zaradi manjšega števila občutek velikosti prostora. 

Drža telesa Odprta in sproščena. Boljša koordinacija telesa, roke se gibajo ob 

telesu, ramena in vrat sproščena. Pogled usmerjen naravnost. Ob 

koncu pogled usmerjen navzdol z zaprto držo telesa. 

Teža Večja sproščenost v gibanju, na koncu občutek teže telesa. 

Moč Izrazita in telesni deli bolj usklajeni. Na koncu občutek nemoči. 

Ritem Enakomeren, le na trenutke neenakomeren. 

Čas Gibanje intenzivnejše in navzoče v tem trenutku. 

Glasba Neritmična, na trenutke agresivna in hitra. 

Tok gibanja Svobodnejši in sproščen. Ob koncu nesproščen. 

Nivo gibanja Vzravnano, na koncu sključeno. 

Smer gibanja V vse smeri. Gor in dol, levo−desno. Na koncu bolj pri miru.  

Zunanji izgled Urejen in miren. Na koncu trenutek žalosti.  

Tabela 56: Analiza gibanja 2. skupine po Labanu na 7. terapevtskem srečanju. 

Analiza uporabe glasbenih elementov skupine (Berger, 2002): 

Ritem Bolj enakomeren, na trenutke izmenjavanje hitrega in počasnega 

ritma. 

Melodija Melanholična in nežna. 

Harmonija Ni izražena. 

Dinamika Izrazita, tiha in glasna, hitro stopnjevanje iz tihega v glasno in obratno. 

Tonska barva Bolj povezan in kontroliran zvok. 

Tonska višina Ni izražena. 

Glasbena oblika Bolj organizirana in strukturirana. 

Tabela 57: Analiza uporabe glasbenih elementov 2. skupine na 7. terapevtskem srečanju. 

Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

Občutja v skupini: Na zadnjem terapevtskem srečanju druge skupine sem občutila dobro 

vzdušje in sodelovanje skupine. Ker smo bili le štirje, je bilo ozračje intimno in domače. 

Čutila se je povezanost in sproščenost, ki je omogočala skupno sodelovanje in ustvarjanje. 

Med nami je bilo več socialnih interakcij in boljša komunikacija.  

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Ustvarjalno izražanje je bilo večje, 

telesni gibi so bili sproščen. Otroka sta v gibanje vključevala celotno telo in s svojo odprtostjo 

omogočala igrivi dialog. Uživala sta v skupini igri. Veliko je bilo gibanja pri živalskih 

imitacijah in igri z žogo. Bila sta pozornejša in aktivna pri dejavnostih. 
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Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju posameznika: Andrej se je odpiral in gradil 

odnose z drugimi. Pri samostojnem igranju je bil bolj sproščen. Telesni gibi so bili močnejši 

in svobodnejši. Bil je aktiven in samozavesten. Užival je v posnemanju živali. Eva se je bolj 

sproščeno in svobodno izražala, manj je iskala podpore pri nama in pri izvajanju aktivnosti je 

bila bolj samozavestna. Več je komunicirala, njena izgovarjava je bila glasnejša in jasnejša. 

Oba sta ob koncu žalost pokazala z zaprtostjo telesa in pogledom, usmerjenim v tla.  

Zaključne misli: "Prijetno, mirno, odprto, skupno sodelovanje, žalost!" Pričakovala sem žalost 

ob zaključku srečanj, ki so se ravno dobro razvila. Zavedala sem se uspehov terapevtskih 

srečanj z vidnimi rezultati. K temu je pripomoglo odprto sodelovanje otrok, stalnost skupine, 

različne terapevtske dejavnosti, dobra predhodna priprava, svoboda improviziranja, nebesedna 

komunikacija med terapevtkama, odprtost za novosti, poslušanje skupine, zaznavanje njihovih 

potreb in želja ter sledenje ciljem.  

Ideje za naprej: Vesela sem bila zaključnega pogovora in njunih vprašanj, kam greva in zakaj. 

Najina razlaga ju je vidno pomirila in čutila sem, da sta sprejela najin odhod. Tako sva 

ohranili dobro počutje, mirnost in varnost na zadnjem srečanju. Čutila sem hvaležnost za čas, 

ki sva jima ga prostovoljno namenili, čeprav to ni bilo izraženo z besedami. Telo je govorilo 

zase. Vesela sem bila, da sem lahko sodelovala s to skupino, ki je zahtevala več pozornosti 

kakor prva. Vem, da sem jim pomagala na njihovi poti. Želim si, da bi bilo tem otrokom 

omogočeno izvajanje podobnih terapevtskih dejavnosti tudi v prihodnje. 

 

V nadaljevanju bomo predstavili dve tabeli, v katerih povzemamo glavne značilnosti 

terapevtskih srečanj. Pri opisu zadnjega srečanja povzemamo dogajanje pred samim 

zaključkom terapevtskega srečanja, ko so udeleženci povesili pogled in je bilo posledično 

manj očesnega stika.  
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11.3 Preglednica celotnega terapevtskega procesa 1. skupine 

Proces dela 1. terapevtsko 

srečanje 
2. terapevtsko srečanje 3. terapevtsko srečanje 4. terapevtsko srečanje 

5. terapevtsko srečanje 
6. terapevtsko 

srečanje 
7. terapevtsko srečanje 

Tema 
Spoznavanje, 

izražanje brez besed. Spoznavanje in odpiranje. 
Odpiranje in ustvarjalno 

izražanje. 

Ustvarjalno izražanje in 

spodbujanje komunikacije. 

Spodbujanje 

komunikacije in socialne 

interakcije. 

Zaključevanje 

terapevtskega odnosa in 

procesa. 

Zaključek terapevtskega 

odnosa in procesa. 

Terapevtski cilji 
Ustvarjanje 

zaupljivega odnosa, 
očesni stik, 

sproščanje.  

Vzpostavljanje zaupne 

komunikacije, očesni stik, 
sproščanje, prebujanje 

motivacije in ustvarjalnosti. 

Očesni stik, sproščanje, 

prebujanje ustvarjalnosti na 
različnih področjih, 

izboljševanje koordinacije, 

spodbujanje komunikacije 
in socialne interakcije. 

Očesni stik, sproščanje, 

spodbujanje besedne in 
nebesedne komunikacije, 

spodbujanje ustvarjalnosti 

na različnih področjih, 
izboljševanje koordinacije 

in jasne izgovarjave. 

Očesni stik, sproščanje, 

spodbujanje besedne in 
nebesedne 

komunikacije, 

spodbujanje večje 
socialne interakcije, 

krepitev ustvarjalnosti in 

svobodnega izražanja. 

Očesni stik, sproščanje, 

spodbujanje 
komunikacije, 

ustvarjalnosti in 

socialne interakcije. 

Zaključiti terapevtski 

odnos na varen način, 
ohraniti zaupljiv odnos in 

očesni stik, sproščanje, 

preveriti napredek. 

Metode in 

tehnike dela 

Pogovor ob glasbi, 

spoznavanje imen s 

pesmico, igranje 
tiho−glasno, 

hitro−počasi, 

ploskanje v ritmu, 
glasbena 

improvizacija, 

imitacija, gibanje ob 
glasbi, petje. 

Igranje tiho−glasno, igranje 

hitro−počasi, glasbena 

improvizacija, ploskanje, 
samostojno igranje, ploskanje 

v ritmu, gibanje ob glasbi, 

imitacija, petje. 

Igranje tiho−glasno, igranje 

hitro−počasi, glasbena 

improvizacija, ploskanje, 
samostojno igranje na 

inštrument, gibanje ob 

glasbi, gibanje z žogo, 
imitacija, petje. 

Igranje tiho−glasno, 

igranje hitro−počasi, 

glasbena improvizacija, 
samostojno igranje na 

inštrument, "Stop" pri 

igranju, gibanje ob glasbi, 
imitacija, petje.  

Igranje tiho−glasno, 

igranje hitro−počasi, 

glasbena improvizacija, 
dialogi, samostojno 

igranje na inštrument, 

gibanje ob glasbi, 
gibanje z žogo, 

imitacija, petje.  

Igranje tiho−glasno, 

igranje hitro−počasi, 

glasbena improvizacija, 
dialog, samostojno 

igranje, "Stop" pri 

igranju, gibanje ob 
glasbi, imitacija, petje. 

Igranje tiho−glasno, 

igranje hitro−počasi, 

glasbena improvizacija, 
samostojno igranje, 

gibanje ob glasbi, gibanje 

z žogo, imitacija, petje. 

Pripomočki 
Kitara, kraguljčki, 
kastanjete na ročaju, 

jajček, ropotulja, 

žabica, rute. 

Kitara, kastanjete na ročaju, 
ropotulja, jajček, žabica, 

kraguljčki. 

Kitara, jajček, kraguljčki, 
žabica, ropotulja, boben, 

žoga. 

Kitara, jajček, kastanjete 
na ročaju, kraguljčki, 

žabica, boben. 

Kitara, shaker, jajček, 
kastanjete z ročajem, 

kraguljčki, žabica, žoga, 

boben. 

Kitara, kastanjete z 
ročajem, ropotulja, 

jajček, kraguljčki, 

žabica, boben. 

Kitara, shaker, jajček, 
kraguljčki, ropotulja, 

kastanjete z ročajem, 

žabica, žoga. 

Rezultati 
EBL: uglaševanje in 

izmenjava. Skromen 

očesni stik, pogled je 
usmerjen v tla. 

Sklonjena in zaprta 

drža telesa, težko in 
napeto gibanje. 

Občutek izgubljenosti 

v času.  
Plaha in neizrazita 

glasba, neenakomeren 

in odsekan ritem, 
zmedena melodija 

brez oblike, oster, 

nepovezan, 
nekontroliran zvok. 

EBL: uglaševanje in 

izmenjava. Več očesnega 

stika, pogled je včasih 
usmerjen tudi naravnost. Drža 

telesa manj sklonjena. Bolj 

sproščeno gibanje, še vedno 
občutek teže in napetosti. Moč 

šibka, a bolj izrazita.  

Neizrazita, agresivna, hitra 
glasba. Neenakomeren ritem, 

a manj odsekan. Žalostna in 

nedokončana melodija. 
Izrazita dinamika in hitro 

stopnjevanje, oster, nepovezan 

zvok.  
Večja homogenost, več 

sodelovanja, boljša pozornost. 

EBL: uglaševanje in 

izmenjava. Odprt očesni 

stik dlje časa. Gibanje manj 
napeto, bolj intenzivno in 

navzoče v tem trenutku, 

izrazitejša moč.  
Neizrazita glasba, na 

trenutke agresivna/hitra ali 

žalostna/počasna. Manj 
odsekan, neenakomeren 

ritem. Melanholična 

melodija, izrazita dinamika, 
bolj povezan zvok. 

Več ustvarjalnosti, 

samozavesti in sodelovanja, 
samostojnosti.  

EBL: uglaševanje in 

izmenjava, izmenjava z 

dodajanjem novega 
elementa. Odprt očesni 

stik, traja dlje časa. 

Sproščeno, skladno, 
svobodno gibanje, 

izrazitejša moč, izboljšana 

fina motorika. Večja 
glasnost v glasovnem 

izražanju. Glasba izrazita, 

bolj enakomeren ritem, 
nežna in občasno razigrana 

melodija, bolj kontroliran 

zvok. Boljše ustvarjalno 
izražanje otrok, več 

interakcij in komunikacije. 

EBL: uglaševanje, 

izmenjava, izmenjava z 

dodajanjem novega 
elementa, igrivi dialog. 

Dober očesni in socialni 

stik. Veliko 
sproščenega, 

intenzivnega in 

usklajenega gibanja.  
Usklajena, mirna glasba, 

enakomeren ritem, 

razigrana melodija, 
izrazna dinamika, večja 

prepoznavnost glasbene 

oblike. Večja igrivost, 
povezanost, sproščenost 

in boljša koncentracija. 

EBL: uglaševanje, 

izmenjava, izmenjava z 

dodajanjem novega 
elementa, igrivi dialog. 

Dober očesni stik, 

pogled usmerjen 
naprej. Odprto, 

sproščeno, lahko, 

pokončno gibanje. 
Usklajena, prijetna, 

glasba, radovedna 

melodija. Enakomeren 
ritem, povezan zvok. 

Večja povezanost, 

koncentracija, 
izraznost, več socialnih 

interakcij in nasmehov.  

EBL: uglaševanje, 

izmenjava, izmenjava z 

dodajanjem novega 
elementa, igrivi dialog. 

Očesni stik dober, 

sproščenost, lahkotnost 
telesa. Vzravnano, 

pokončno gibanje. 

Prijetna glasba, nežna 
melodija, povezan zvok, 

večja prepoznavnost 

glasbene oblike. Igrivost, 
izraznost, povezanost, 

jasnost in odločnost. 

Samostojnost in dobra 
koncentracija. Veliko 

socialnih interakcij. 

Tabela 58: Preglednica celotnega terapevtskega procesa 1. skupine. 
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11.4 Preglednica celotnega terapevtskega procesa 2. skupine 

Proces dela 
1. terapevtsko srečanje 2. terapevtsko srečanje 3. terapevtsko srečanje 

4. terapevtsko srečanje 

 

5. terapevtsko srečanje 6. terapevtsko srečanje 7. terapevtsko srečanje 

Tema 
Spoznavanje, izražanje brez 

besed. 

Spoznavanje in odpiranje. Odpiranje in ustvarjalno 

izražanje.  

Ustvarjalno izražanje in 

spodbujanje komunikacije. 

Spodbujanje 

komunikacije in 

socialne interakcije. 

Zaključevanje 

terapevtskega odnosa in 

procesa. 

Zaključek terapevtskega 

odnosa in procesa. 

Terapevtski 

cilji 

Ustvarjanje zaupljivega 

odnosa, očesni stik, 
sproščanje. 

Vzpostavljanje zaupne 

komunikacije, očesni stik, 
sproščanje, prebujanje 

motivacije in ustvarjalnosti. 

Očesni stik, sproščanje, 

prebujanje ustvarjalnosti 
na različnih področjih, 

izboljševanje koordinacije, 

spodbujanje komunikacije 
in socialne interakcije. 

Očesni stik, sproščanje, 

spodbujanje besedne in 
nebesedne komunikacije, 

spodbujanje ustvarjalnosti 

na različnih področjih, 
izboljševanje koordinacije 

in jasne izgovarjave. 

Očesni stik, sproščanje, 

spodbujanje besedne in 
nebesedne 

komunikacije, 

spodbujanje večje 
socialne interakcije, 

krepitev ustvarjalnosti 

in svobodnega izražanja. 

Očesni stik, sproščanje, 

spodbujanje 
komunikacije, 

ustvarjalnosti in socialne 

interakcije. 

Zaključiti terapevtski 

odnos na varen način, 
ohraniti zaupljiv odnos in 

očesni stik, sproščanje, 

preveriti napredek. 

Metode in 

tehnike dela 

Pogovor ob glasbi, 

spoznavanje imen s 

pesmico, igranje 
tiho−glasno, hitro−počasi, 

ploskanje v ritmu, glasbena 

improvizacija, imitacija, 
gibanje ob glasbi, petje.  

Igranje tiho−glasno, igranje 

hitro−počasi, glasbena 

improvizacija, ploskanje, 
samostojno igranje, 

ploskanje v ritmu, gibanje 

ob glasbi, imitacija, petje. 

igranje tiho−glasno, 

igranje hitro−počasi, 

glasbena improvizacija, 
ploskanje, samostojno 

igranje na inštrument, 

gibanje ob glasbi, gibanje 
z žogo, imitacija, petje. 

Igranje tiho−glasno, igranje 

hitro−počasi, glasbena 

improvizacija, samostojno 
igranje na inštrument, 

gibanje ob glasbi, "Stop" 

pri igranju, imitacija, 
dialog preko inštrumenta, 

petje.  

Igranje tiho−glasno, 

igranje hitro−počasi, 

glasbena improvizacija, 
dialogi, samostojno 

igranje na inštrument, 

gibanje ob glasbi, 
gibanje z žogo, 

imitacija, petje.  

Igranje tiho−glasno, 

igranje hitro−počasi, 

glasbena improvizacija, 
dialog, samostojno 

igranje, "Stop" pri 

igranju, gibanje ob glasbi, 
imitacija, petje. 

Igranje tiho−glasno, 

igranje hitro−počasi, 

glasbena improvizacija, 
samostojno igranje, 

gibanje ob glasbi, gibanje 

z žogo, imitacija, petje. 

Pripomočki 
Kitara, kraguljčki, 

kastanjete na ročaju, jajček, 

ropotulja, žabica, rute. 

Kitara, boben, kastanjete na 
ročaju, ropotulja, jajček, 

žabica, kraguljčki. 

Kitara, jajček, žabica, 
kastanjete na ročaju, 

boben, žoga. 

Kitara, jajček, kastanjete na 
ročaju, kraguljčki, 

ropotulja, žabica, boben. 

Kitara, shaker, jajček, 
kastanjete z ročajem, 

kraguljčki, žabica, žoga, 
ruta, boben. 

Kitara, kastanjete z 
ročajem, ropotulja, jajček, 

kraguljčki, žabica, boben, 
žoga. 

Kitara, shaker, jajček, 
kraguljčki, ropotulja, 

kastanjete z ročajem, 
žabica, žoga. 

Rezultati 
EBL: uglaševanje in 

izmenjava. Očesni stik 
skromen, redek in kratek. 

Pogled usmerjen v tla. 

Občutek izgubljenosti v 
času. Sklonjena in zaprta 

drža telesa. Težko, napeto 

in nesproščeno gibanje. 
Šibka in majhna moč. 

Občutek nemira, plahost. 

Neenakomeren in odsekan 
ritem, zmedena melodija 

brez oblike, hitro 

stopnjevanje dinamike. 
Oster, nepovezan in 

nekontroliran zvok, 

nedoločena glasbena oblika. 

EBL: uglaševanje in 

izmenjava. Več očesnega 
stika, pogled večkrat 

usmerjen tudi naravnost. 

Bolj odprta drža telesa. Bolj 
sproščeno gibanje, navzoče 

v tem trenutku, še vedno 

občutek teže in napetosti. 
Moč bolj izrazita.  

Glasba neizrazita, na 

trenutke hitra, agresivna. 
Melanholična melodija in 

brez oblike. Oster, 

nepovezan in nekontroliran 
zvok. 

Več svobodnega izražanja, 

večja odprtost, pozornost.  

EBL: uglaševanje in 

izmenjava, izmenjava z 
dodajanjem novega 

elementa. Večja 

samostojnost in boljši 
očesni stik. Boljša 

koordinacija telesa, večja 

sproščenost v gibanju in 
usklajenost telesa. Večja 

mirnost. 

Glasba izrazita, glasna in 
hitra. Bolj enakomeren 

ritem. Nežna melodija, na 

trenutke glasna, brez 
oblike, veliko prekinjanja. 

Bolj povezan zvok. 

Več ustvarjalnosti in 
boljša samozavest.  

EBL: uglaševanje in 

izmenjava. Dober očesni 
stik. Večja sproščenost in 

usklajenost v gibanju, 

izrazita moč. Zmedenost in 
pomanjkanje fokusa.  

Glasba na trenutke 

agresivna/hitra, 
izmenjavanje hitrega in 

počasnega ritma, 

melanholična, glasna 
melodija, brez oblike. 

Nekontrolirana dinamika in 

zvok. Veliko prekinjanja in 
nepovezanosti. Več 

ustvarjalnega izražanja, 

boljša komunikacija in 
socialna interakcija. 

EBL: uglaševanje, 

izmenjava, izmenjava z 
dodajanjem novega 

elementa, igrivi dialog. 

Daljši očesni stik, 
odprto, sproščeno telo, 

intenzivnost gibanja, 

usklajenost telesa,  
urejen videz. 

Glasba izrazita, hitra, 

razigrana melodija, 
izrazita dinamika, bolj 

strukturirana glasbena 

oblika. Več socialnih 
interakcij med otroki in 

boljša komunikacija. 

Več ustvarjalnega 
izražanja.  

EBL: uglaševanje, 

izmenjava, izmenjava z 
dodajanjem novega 

elementa, igrivi dialog. 

Dober očesni stik, pogled 
usmerjen naprej. 

Vzravnano, sproščeno, 

usklajeno gibanje, dobra 
koordinacija telesa. 

Ritmična, izrazita glasba. 

Izrazita dinamika, 
enakomeren ritem, 

radovedna melodija. 

Večja povezanost, več 
socialnih interakcij in 

boljša komunikacija. Več 

samostojnosti in 
skupnega sodelovanja. 

EBL: uglaševanje, 

izmenjava, izmenjava z 
dodajanjem novega 

elementa, igrivi dialog. 

Dober očesni stik. 
Sproščeno in odprto telo. 

Dobra koordinacija, 

usklajenost telesa, izrazita 
moč. 

Melanholična melodija, 

izrazita dinamika, bolj 
strukturirana glasbena 

oblika. Večja 

samostojnost, dobra 
komunikacija, pozornost, 

povezanost, več socialnih 

interakcij. 
 

Tabela 59: Preglednica celotnega terapevtskega procesa 2. skupine.
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12. INTERPRETACIJA REZULTATOV V ODNOSU DO 

POSTAVLJENIH RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

 

Zastavljena raziskovalna vprašanja v specialističnem delu so bila preverjena in ovrednotena z 

načrtnim sistematičnim opazovanjem in analizo gibanja in vedenja po metodi Porajajoči se 

jezik telesa (Rutten-Saris, 1992) z načrtnim sistematičnim opazovanjem in analizo gibanja in 

vedenja po Rudolfu Labanu (Laban, 2002), z analizo glasbenega dogajanja po shemi s 

kategorijami glasbenih elementov (Berger, 2002). Pri tem sem uporabljala zapiske iz 

terapevtskega dnevnika, videoposnetke posameznih terapevtskih srečanj in izpolnjene obrazce 

(Knoll, Knoll, 2009) vsakega terapevtskega srečanja. Upoštevala sem odprte intervjuje s starši 

otrok in z zaposlenimi v DUGA. Vse to je potekalo na način deskriptivnega opisovanja po 

posameznih terapevtskih sklopih. Deskriptivne metode sem naslonila na metode opazovanja, 

ki so temeljile na odkritem opazovanju s popolno udeležbo.  

V nadaljevanju predstavljamo interpretacijo rezultatov na podlagi zastavljenih raziskovalnih 

vprašanj.  

 Kako metode gibalno-plesne terapije v povezavi z metodami glasbene terapije 

spodbujajo besedno in nebesedno komunikacije otrok s posebnimi potrebami?  

Raziskava vpliva metod gibalno-plesne terapije v povezavi z metodami glasbene terapije pri 

otrocih s posebnimi potrebami v povojnem območju je potrdila, da povezovanje metod obeh 

terapij spodbuja besedno in nebesedno komunikacijo otrok s posebnimi potrebami. Tekom 

terapevtskih srečanj se je pokazala krepitev tako nebesedne kakor besedne komunikacije pri 

otrocih. V prvem srečanju je bila komunikacija predvsem enosmerna od terapevta do otrok. 

Otroci so se malo odzivali in so bili predvsem opazovalci dogajanja. V nadaljnjih srečanjih je 

večji del komunikacije potekal predvsem med terapevtoma in otroki. Proti koncu srečanj so se 

otroci začeli sproščeno in v večji meri povezovati tudi z drugimi otroki v skupini. Tako se je 

okrepila tudi medsebojna komunikacija. Pri večini se je v večji meri okrepila nebesedna 

komunikacija, pri nekaterih otrocih je bilo opazno tudi izboljšanje besedne komunikacije. Pri 

slednji je bilo opaziti jasnejšo in glasnejšo izgovarjavo z izrazitim očesnim stikom.  

Otroci bi še naprej potrebovali veliko spodbud iz okolja, različnih dejavnosti in interakcij z 

različnimi ljudmi s poudarkom na očesnem stiku in komunikaciji. Več kot bi se nekdo 

ukvarjal z njimi, bolj bi se krepila nebesedna in besedna komunikacija.  

 Kako se z uporabo različnih metod gibalno-plesne terapije v povezavi z metodami 

glasbene terapije spodbuja ustvarjalnost in svobodno izražanje otrok s posebnimi 

potrebami?  

Različne metode gibalno-plesne in glasbene terapije so spodbujale ustvarjalnost in svobodno 

izražanje otrok s posebnimi potrebami. Napredek je bil opazno večji z vsakim terapevtskim 

srečanjem. Na začetku je bilo igranje in gibanje otrok zadržano in gibi so bili enostavni. 
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Otroci niso bili sposobni izvesti samostojnega giba na inštrument ali pri gibanju, temveč so 

veliko ponavljali drug za drugim ali za terapevtkama. Primanjkovalo je samostojnosti in 

odločnosti. Tekom srečanj so uspeli svojo ustvarjalnost in svobodno izražanje dvigniti do te 

mere, da so lahko samostojno igrali z inštrumentom ali izvajali dialog v paru z drugimi. 

Podobno je bilo pri gibanju, kjer so sami dodajali svoje ideje za nova gibanja in samostojno 

sodelovali pri novih oblikah gibanja.  

Ti otroci potrebujejo veliko spodbud, pohval in prijaznih besed, predvsem pa ljudi okoli sebe, 

ki jih spodbujajo pri ustvarjanju novih idej in jim omogočajo različne dejavnosti na različnih 

področjih. 

 Kako metode gibalno-plesne terapije v povezavi z metodami glasbene terapije 

prispevajo k večji socialni interakciji otrok s posebnimi potrebami? 

Metode gibalno-plesne terapije v povezavi z metodami glasbene terapije so pomembno 

prispevale pri vzpostavljanju novih socialnih vezi. Najprej se je vzpostavil pristen odnos med 

posameznim otrokom in terapevtkama. Varno okolje je dajalo občutek domačnosti in 

zaupanja, kjer so se počutili sprejete. Različne terapevtske dejavnosti so spodbujale 

medsebojne interakcije in postopoma so se izboljšali odnosi med otroki. Več je bilo 

nasmehov, pomoči drug drugemu in pogovora. Čeprav se na začetku niso poznali med seboj, 

so se med srečanjem odprli drug drugemu in se vedno bolj povezovali. Potrebovali so 

predvsem spodbude, prijaznost, varno okolje in sprejetost.  

Vzpostavljanje novih odnosov poteka počasi in dolgoročno, zato bi bilo treba na tem področju 

še naprej delati. Pomembno je predvsem, da je otrokova okolica naravnana čim bolj 

spodbudno, da jih podpira in sprejema take, kakršni so. V povojnem okolju z odsotnostjo 

staršev in zdravstvenimi težavami je to stanje še toliko težje doseči. 

Z uporabo različnih metod gibalno-plesne in glasbene terapije se je tekom terapevtskih 

srečanj izboljšal tudi očesni stik, izboljšala se je pozornost in koncentracija, otroci so dosegli 

večjo sproščenost, bili so bolj pozitivno naravnani in izboljšalo se je splošno psihofizično 

počutje.  
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13. SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Osrednji problem specialističnega dela je spremljanje učinkov metod skupinske integrativne 

gibalno-plesne in glasbene terapije na krepitev duševnega zdravja otrok s posebnimi 

potrebami. V specialističnem delu smo želeli ugotoviti, kako metode plesno-gibalne terapije v 

povezavi z metodami glasbene terapije pri otrocih s posebnimi potrebami v povojnem okolju 

spodbujajo besedno in nebesedno komunikacijo, ustvarjalnost in svobodno izražanje ter 

socialne interakcije v skupini.  

Humanitarni projekt umetnostnih terapij se je odvijal na območju Bosne in Hercegovine, ki še 

vedno potrebuje psihosocialno pomoč. Vojne travme so globoko zasidrane v vseh generacijah 

prebivalstva, otroci se rojevajo in odraščajo v ozračju tesnobe in razočaranj, kjer se jim starši 

težko posvečajo z vso skrbjo. Premalo je lokalnih strokovnjakov, ki bi bili sposobni nuditi 

ustrezno terapijo za tovrstne težave. Še izraziteje se težave kažejo pri otrocih s posebnimi 

potrebami z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki močno spremenijo družinsko 

vzdušje, predstavljajo velik izziv sprejemanja drugačnosti, različnosti za ožje in širše člane 

družine ter zahtevajo neposredno soočanje s težavami in stiskami. Da starši sprejmejo nastalo 

situacijo, predelajo svoje pomisleke, razočaranja in jezo ter se posvetijo otroku, potrebujejo 

čas, oporo, pogovor, strokoven nasvet in branje literature. Naše prostovoljno terapevtsko delo 

je dajalo podporo staršem, pomagalo njihovim otrokom s posebnimi potrebami in 

izobraževalo zaposlene v lokalnih ustanovah s predstavitvijo metod gibalno-plesne in 

glasbene terapije. 

V specialističnem delu smo predstavili program pomoči z umetnostjo – gibalno-plesne in 

glasbene terapije, ki je potekal v skupinskem procesu pri otrocih s posebnimi potrebami v 

povojnem okolju. Glede na potrebe skupine smo sprotno izbirali in prilagajali pristope in 

tehnike dela ter jih povezovali v najprimernejšo gibalno-plesno in glasbenoterapevtsko 

metodo dela. V času glasbenih in gibalno-plesnih terapevtskih srečanj smo spremljali proces 

in spremembe v glasbeno in gibalno-plesnem izražanju ter ugotavljali učinke metod dela v 

skupini. Opazovali smo dinamiko skupine in napredek posameznega otroka. Ob 

sistematičnem kvalitativnem spremljanju glasbeno in gibalno-plesnih terapevtskih srečanj 

smo upoštevali opazovanja terapevtskega tima, staršev in zaposlenih. 

V naši raziskavi v povojnem okolju so se težave otrok s posebnimi potrebami konkretno 

kazale predvsem v slabo razvitem govoru, skromnem besedišču in težavah v komunikaciji. 

Slab očesni stik, negotovost in zadržanost so še dodatno ovirali socialne stike. Težave so se 

kazale tudi v zmanjšani pozornosti in koncentraciji. Premalo spodbud iz okolja, majhna 

samozavest in nizka samopodoba otrok je onemogočala svobodno izražanje in ustvarjalnost.  

S praktičnim izvajanjem metod zastavljene gibalno-plesne in glasbene terapije v skupini in s 

kvalitativnim akcijskim interpretativnim proučevanjem po metodi skupinske študije primera 

smo iskali odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja o učinkovanju ustvarjalnega 

gibalno-plesnega in glasbenega izražanja.  
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1) Kako metode gibalno-plesne terapije v povezavi z metodami glasbene terapije spodbujajo 

besedno in nebesedno komunikacijo otrok s posebnimi potrebami? 2) Kako uporaba različnih 

metod gibalno-plesne terapije v povezavi z metodami glasbene terapije spodbuja ustvarjalnost 

in svobodno izražanje otrok s posebnimi potrebami? 3) Kako metode gibalno-plesne terapije v 

povezavi z metodami glasbene terapije prispevajo k večji socialni interakciji otrok s 

posebnimi potrebami?  

Kljub kratkoročnemu izvajanju terapije so se pokazale pozitivne spremembe pri vseh otrocih. 

V skupini se je sprva vzpostavil varen in zaupljiv odnos, ki je pripomogel k vzpostavitvi 

boljšega psihofizičnega počutja. Pri vseh sta se izboljšali nebesedna in besedna komunikacija, 

posledično so se okrepile socialne interakcije s terapevtkama, skupino in med posamezniki. K 

temu je pripomoglo tudi znatno izboljšanje očesnega stika, večja mirnost, telesna sproščenost 

in občutek varnosti. S pomočjo glasbenih in gibalnih aktivnosti se je izboljšala koordinacija in 

usklajenost gibov. Otroci so napredovali v svobodnem izražanju in okrepili svojo 

ustvarjalnost. Izboljšala se je pozornost in koncentracija ter okrepila samozavest. Povečalo se 

je zaupanje otrok vase z večjo samostojnostjo pri igranju in gibanju. Lahkotnost telesa, 

vzravnano telo in nasmehi na obrazu so sporočali o dobrem počutju. Pohvale in spodbude so 

veliko pripomogle k temu, da so otroci začeli verjeti vase, da zmorejo in da so sposobni. Lepo 

je bilo spremljati njihov napredek z vsakim dnem, ki je vlival novo upanje za naprej. Kljub 

neizrečenim besedam je bila pohvala za naš trud vidna v njihovih očeh.  

Na podlagi postavljenih raziskovalnih vprašanj ugotavljam, da povezovanje metod gibalno-

plesne terapije z metodami glasbene terapije pri otrocih s posebnimi potrebami v povojnem 

območju spodbuja besedno in nebesedno komunikacijo, ustvarjalnost in svobodno izražanje 

ter prispeva k večji socialni interakciji teh otrok.  

V naši raziskavi so se potrdile do sedaj znane ugotovitve o učinkih in pomenu metod pomoči 

z umetnostjo. Z izvajanjem metod gibalno-plesne in glasbene terapije lajšamo tako socialne in 

psihosocialne stiske kakor tudi motnje v razvoju. Gibalno-plesno in glasbeno izražanje 

pripomore k izboljšanju in vzdrževanju duševnega zdravja pri otrocih s posebnimi potrebami. 

Preko ustvarjalnega izražanja pridobivajo na pozitivni samopodobi in večjem samozavedanju, 

kar jim omogoča boljšo komunikacijo, lažje vzpostavljanje socialnih stikov in večje svobodno 

izražanje.  

Zaključimo lahko, da ustvarjalno gibalno-plesno in glasbeno izražanje bogati in prispeva k 

izboljšanju življenja otrok s posebnimi potrebami na povojnem območju. Na podlagi 

sistematičnega spremljanja in preučevanja lahko potrdim, da gibalno-plesno in glasbeno 

izražanje učinkujeta na posameznikovo psihofizično stanje. Metode gibalno-plesne in 

glasbene terapije se medsebojno dopolnjujejo in znatno pripomorejo k izboljšanju 

posameznikovih težav. Omenjena raziskava je potekala na povojnem območju, kjer bi bilo 

treba nameniti še veliko pozornosti z omenjenimi terapevtskimi sredstvi. S tovrstno pomočjo 

bi omogočili boljše življenje generacijam otrok, odraslih in starejših, ki trpijo zaradi posledic 

vojne. Posamezniki zaradi travmatičnih izkušenj potrebujejo skrbno in ustrezno pomoč, 

pozornost pri delu in čas. 
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Obravnavani problem je pomemben zaradi možnosti oblikovanja in učinkovitega povezovanja 

metod gibalno-plesne in glasbene terapije v skupini otrok s posebnimi potrebami. Temo 

specialističnega dela smo izbrali zaradi pomanjkanja kakovostnih programov in integrativnih 

pristopov nudenja pomoči otrokom s posebnimi potrebami pri kratkoročnem izvajanju pomoči 

z umetnostjo na povojnem območju. Omenjeno temo smo izbrali tudi zaradi nadgraditve 

strokovnih znanj na področju gibalno-plesne in glasbene terapije. Pričakujemo, da bodo 

ugotovitve specialističnega dela v okviru predstavljenega mednarodnega humanitarnega 

projekta prispevale k večji razpoznavnosti in sprejemanju gibalno-plesne in glasbene terapije 

predvsem na povojnih območjih na Balkanu in drugod po svetu kot sestavine dodatne oblike 

psihosocialne pomoči v okviru dnevnih centrov, različnih zavodov, šol, vrtcev itd. pri nas in 

drugod. Obenem ugotovitve pričujoče raziskave lahko prispevajo k povezovanju glasbene in 

gibalno-plesne terapije, saj tovrstna integracija umetnostnoterapevtskih metod bogati 

terapevtsko delo.  

Zaključili bomo z mislijo, za katero menimo, da ponazarja to, čemur naj bi v življenju sledili. 

Ko se naučimo poslušati sebe, lahko začutimo tudi druge, zaznavamo njihove potrebe in želje 

in jim pomagamo na poti razumevanja čutenj. Bodimo vedno odprti za nova spoznanja in 

dovolimo, da se nas dotakneta glasba in ples. 

"Samo sledil sem zvoku, ki mi je ugajal. Samo sledite svojemu telesu."  

(Davis v Campbell, 2004, str. 95) 
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