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LIKOVNA KOLONIJA ZA OSNOVNOŠOLCE KOT MOTIVACIJA ZA 

LIKOVNO DEJAVNOST 

IZVLEČEK  

Tema magistrske naloge je likovna kolonija za osnovnošolce kot motivacija za likovno 

dejavnost. O likovnih kolonijah za osnovnošolce je na splošno zelo malo raziskanega in 

zapisanega. Likovna kolonija poteka izven standardnega prostora – učilnice, lahko tudi v 

naravi, ima večji časovni okvir in ponuja moţnost širšega in poglobljenega raziskovanja vseh 

likovnih področij in likovnih tehnik.  

Vsako leto pedagogi prejmejo razpise za likovne kolonije, vendar nanje lahko prijavijo le 

omejeno število učencev. Zato smo izhajali iz prakse, da se v likovne kolonije vključujejo le 

likovno nadarjeni učenci. Iz tega lahko sklepamo, da verjetno obstajajo mnogi učenci, ki so 

prav tako likovno ustvarjalni, a se likovne kolonije ne udeleţijo. Cilj raziskave je bilo 

ugotoviti, kakšen je interes za udeleţbo na likovni koloniji ter če motivira za dodatno likovno 

dejavnost, ali pa je to samo še eden izmed razpisanih natečajev oziroma likovno tekmovanje, 

ki jih z zunanjimi motivacijskimi sredstvi (bogate nagrade za izbrana dela za razstavo, 

priznanja za nagrajena dela učencev ...) spodbudi k ustvarjanju. Dokazali smo, da je likovna 

kolonija motivacijsko sredstvo za likovno dejavnost za vse učence.  

V teoretičnem delu je poudarek na motivaciji v učnem procesu, motivaciji za likovno 

ustvarjanje, namenu in ciljih organizacije likovne kolonije, primerjavi likovnih kolonij z 

natečaji in ex tempori ter likovni koloniji kot dodatnem delu z nadarjenimi učenci. 

Empirični del raziskave je sestavljen iz dveh delov, to je iz kvantitativnega 

neeksperimentalnega anketnega vprašalnika učencev, ki so se kolonije udeleţili, in tistih, ki se 

je niso. Kvalitativna raziskava zajema študijo primera učencev, identificiranih in vključenih v 

individualiziran program za nadarjene učence, in tistih, ki niso. Z analizo likovnih izdelkov 

smo predstavili razliko v motiviranosti za delo v učilnici in likovno dejavnost v likovni 

koloniji.  

Pridobljeni rezultati kvalitativne in kvantitativne raziskave doprinašajo k novi didaktični 

kvaliteti pouka likovne umetnosti v okviru likovne kolonije. Omogočajo vpogled v način 

poučevanja in dela z nadarjenimi učenci na likovnem področju. Oblikovan je model za 

načrtovanje in izvajanje likovne kolonije, kjer bodo učenci pridobivali kvalitetne likovne 

izkušnje in bodo dodatno motivirani za likovno dejavnost. 
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ABSTRACT:  

The subject of the master thesis was a fine arts colony for primary school pupils as motivation 

for fine arts activity. In general, there have been few studies and papers on fine arts colonies 

for primary school pupils. A fine arts colony is organised outside the standard space, 

classroom, and provides a possibility of a wider and deeper exploration of all fine arts fields 

and techniques.  

Each year, educators receive tenders for fine arts colonies, but can apply only a limited 

number of pupils. Therefore, our current practice is to only apply pupils gifted in fine arts. We 

can consequently conclude that there are likely many pupils also gifted in fine arts that do not 

attend the fine arts colony. The objective of the study was to determine the interest for 

attending the fine arts colony, whether the colony motivates pupils for additional fine arts 

activity, or is it just another competition, or fine arts contest, which stimulates pupils for fine 

arts with its external motivational assets (high prizes for selected works for an exhibition, 

recognition for award-winning works, etc.). The objective of the study was to prove that a fine 

arts colony is a means of motivation for fine arts activities for all pupils.  

In the theoretical section, we have emphasised motivation in the learning process, motivation 

for fine arts creativity, goals and purpose of organising the fine arts colony, comparison of 

fine arts colonies with contests and ex tempore and fine arts colonies as additional work with 

gifted pupils.  

The empirical section of the study is composed of two parts: quantitative non-experimental 

questionnaire for pupils that attended the colony and for those that did not attend the colony. 

The qualitative research includes case study of pupils that were identified and included in a 

personalised programme for gifted pupils and those that were not. By analysing fine arts 

works, we have presented the difference in motivation for work in a classroom and fine arts 

activity in a fine arts colony.  

The results of the qualitative and quantitative study will contribute to a new didactic quality of 

fine arts courses in the fine arts colony framework. They will contribute an insight into 

methods of teaching and work with gifted pupils in the field of fine arts. We have designed a 

model for planning and implementing a fine arts colony, where pupils will acquire quality fine 

arts experience and will be additionally motivated for fine arts activity.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo  

 

IV 
 

KEY WORDS 

fine arts colony, motivation, fine arts activity, gifted pupils, work with pupils gifted in fine 

arts, organisation of fine arts colony, ex tempore, fine arts contest, fine arts fields 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                      Katja Operčkal; magistrsko delo 

V 
 

KAZALO 

1. UVOD .............................................................................................................................. 1 

2. MOTIVACIJA ................................................................................................................. 2 

2.1 VRSTE MOTIVACIJE ................................................................................................ 3 

2.1.1 Notranja in zunanja motivacija ........................................................................ 3 

2.1.2 Storilnostna motivacija – prehod med notranjo in zunanjo motivacijo ........... 6 

2.2 TEORIJE MOTIVACIJE ............................................................................................. 7 

2.2.1 Behavioristični pristop  ..................................................................................... 7 

2.2.2 Humanistični pristop ........................................................................................ 7 

2.2.3 Kognitivni pristop ............................................................................................ 9 

2.2.4 Sociokulturno poimenovanje motivacije ......................................................... 9 

2.3 LIKOVNA KOLONIJA KOT MOTIVACIJA ZA LIKOVNO DEJAVNOST ........ 10 

2.4 MOTIVACIJA ZA UČENCE .................................................................................... 10 

2.5 MOTIVACIJA ZA UČITELJE.................................................................................. 13 

2.6 LIKOVNA KOLONIJA KOT MOTIVACIJA ALI TEKMOVALNOST ................ 17 

2.6.1 Motivacija – sprememba lokacije prostora ustvarjanja ................................. 19 

2.7 LIKOVNA KOLONIJA KOT MOTIVACIJA ZA DELO Z NADARJENIMI 

UČENCI ............................................................................................................................... 21 

2.7.1 Nadarjen učenec............................................................................................. 22 

2.7.2 Učiteljeva vloga pri delu z nadarjenimi ......................................................... 25 

2.7.3 Individualizirani načrt vzgojno-izobraţevalnega dela (INDEP) na likovnem  

področju 25 

2.8 LIKOVNA KOLONIJA – EX TEMPORE – LIKOVNI NATEČAJ – POUK 

LIKOVNE UMETNOSTI .................................................................................................... 28 

2.8.1 CILJI IN NAMEN ORGANIZACIJE LIKOVNE KOLONIJE .................... 28 

2.8.2 ORGANIZACIJA LIKOVNE KOLONIJE ................................................... 32 

2.8.3 RAZPISI IN PRIMERJAVA LIKOVNIH NATEČAJEV IN LIKOVNIH 

KOLONIJ TER EX TEMPOROV .................................................................................. 33 

2.8.3.1 Razlika med ex temporom in likovno kolonijo ..................................................... 34 

2.8.4 PRIMERJAVA LIKOVNIH KOLONIJ ZA OSNOVNOŠOLCE V SLOVENIJI 

IN TUJINI ....................................................................................................................... 36 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo  

 

VI 
 

2.8.5 RAZSTAVA IN DOKUMENTIRANJE NASTALIH DEL V LIKOVNIH 

KOLONIJAH .................................................................................................................. 48 

2.8.5.1 Razstave in tekmovanja na likovnem področju..................................................... 49 

3. EMPIRIČNI DEL RAZISKAVE...................................................................................52 

3.1 UTEMELJITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA.............................................52 

3.2 CILJ RAZISKAVE ....................................................................................................52 

3.2.1 Cilji kvalitativne raziskave............................................................................. 52 

3.2.2 Cilji kvantitativne raziskave........................................................................... 52 

3.2.3 Raziskovalna vprašanja .................................................................................. 53 

3.3 KVALITATIVNA RAZISKAVA..............................................................................54 

3.3.1 CILJI KVALITATIVNE RAZISKAVE ........................................................ 54 

3.3.2 VZOREC IN METODE DELA ..................................................................... 54 

3.3.2.1 Opis vzorca ....................................................................................................... 54 

3.3.2.2 Opis postopka zbiranja podatkov ........................................................................ 54 

3.3.2.3 Postopki obdelave podatkov ............................................................................... 55 

3.3.2.4 Obdelava podatkov ............................................................................................ 55 

3.3.2.5 Analiza podatkov ............................................................................................... 57 

3.3.3 UGOTOVITVE KVALITATIVNE RAZISKAVE ....................................... 75 

3.4 KVANTITATIVNA RAZISKAVA...........................................................................76 

3.4.1 UTEMELJITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ................................ 76 

3.4.2 CILJI RAZISKAVE....................................................................................... 76 

3.4.3 VZOREC IN METODE DELA ..................................................................... 77 

3.4.3.1 Opis vzorca ....................................................................................................... 77 

3.4.3.2 Metode dela....................................................................................................... 79 

3.4.3.4 Postopki obdelave podatkov ............................................................................... 80 

3.4.4 REZULTATI.................................................................................................. 81 

3.4.4.1 Udeleţba likovnih kolonij................................................................................... 81 

3.4.4.2 Razlogi za sodelovanje v likovni koloniji za osnovnošolce ................................... 82 

3.4.4.3 V katere delavnice (likovna področja) bi se vključili učenci v likovni koloniji  ....... 95 

3.4.4.4 Število razpisanih likovnih kolonij za osnovnošolce glede na mnenje anketirancev 96 

3.4.4.5 Trajanje likovne kolonije za osnovnošolce ........................................................... 97 

3.4.4.6 Pojma likovna kolonija in ex tempore.................................................................. 98 

3.4.4.7 Mentorji v delavnicah v likovni koloniji za osnovnošolce ................................... 100 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                      Katja Operčkal; magistrsko delo 

VII 
 

3.4.4.8 Motivacija za delo: šola, likovni natečaji in likovna kolonija  ...............................101 

3.4.4.9 Kje učenci potrebujejo več usmeritev s strani mentorja: šola, likovni natečaji ali 

likovna kolonija  ..............................................................................................................102 

3.4.4.10 Uspešnost učencev pri likovnem izraţanju pri pouku likovne umetnosti............104 

3.4.4.11 Priznanja in nagrade na likovnem področju .....................................................105 

3.4.4.12 Likovni natečaji ............................................................................................107 

3.4.4.13 Mentorji o likovnih kolonijah za osnovnošolce................................................108 

3.4.5 RAZPRAVA IN SKLEPI ............................................................................ 114 

3.4.5.1 Razprava ..........................................................................................................114 

3.4.5.2 Sklepi ..............................................................................................................116 

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA .................................................................... 117 

4. LITERATURA IN VIRI .............................................................................................. 121 

5. PRILOGE .................................................................................................................... 129 

 

 





Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo  

1 
 

1. UVOD 

Glavni cilj organizacije likovne kolonije za osnovnošolce je spodbujati ustvarjalnost in 

dejavnost mladih na likovnem področju. Likovna kolonija se od pouka likovne umetnosti 

razlikuje v tem, da učenci ustvarjajo v naravi na točno določen termin, na izbranem kraju, z 

vrstniki iz drugih šol. Z raziskavo smo dokazali, da so učenci dodatno motivirani za 

likovno izraţanje tudi s spremembo lokacije ustvarjanja, saj ustvarjajo v naravi in ne v 

likovni učilnici. Hertzberger (2008) navaja različne primere povezave prostora in učenja – 

kako se izobraţevanje prostorsko seli izven klasičnega prostora učilnice z razlogom 

neposrednega opazovanja in preučevanja.  

Likovne kolonije se udeleţijo učenci po svoji izbiri in imajo moţnost izbire likovnega 

področja, likovne tehnike, likovnega motiva. Hkrati pa spoznavajo ustvarjalce, vrstnike, s 

katerimi lahko konstruktivno raziskujejo in dodelujejo svoje likovno izraţanje. V pomoč so 

jim tudi mentorji (mentorji spremljevalci: likovni pedagogi oz. profesorji likovne 

umetnosti), ki jih usmerjajo, če si učenci to ţelijo. Pojma slikarski ex tempore in likovna 

kolonija se pogosto zamenjujeta, zato je tudi na slovenskem prostoru prišlo do različnih 

poimenovanj po programu enako zastavljenih prireditev. V nadaljevanju je predstavljena 

razlika med njima in tudi razlogi za različna poimenovanja. 

Osnovni koncept likovnih kolonij je »ustvarjalno druţenje in spoznavanje mladih 

likovnikov širšega geografskega področja z namenom pridobivanja kvalitetnih likovnih 

izkušenj« (Razpis za mednarodno kolonijo mladih Črnomelj, 2008). Z raziskavo smo 

ugotovili, da je sodelovanje na takšni aktivnosti tudi dodatna motivacija za likovno 

ustvarjanje.  

Likovna kolonija in ex tempore (v nasprotju z likovnim natečajem) omogočata delo v 

delavnicah, pozitivno socialno klimo, nove ideje, pogovor učencev o likovnem ustvarjanju, 

druţenje mentorjev in moţnost dela z nadarjenimi učenci. Likovna kolonija in ex tempore 

nam ponujata tudi moţnost dodatnega dela z likovno nadarjenimi učenci.  

To je samo nekaj motivacijskih dejavnikov, ki potrjujejo, da so likovne kolonije lahko del 

učnega procesa za učenca in mentorja. Mentorji in učenci imajo v tem primeru boljše 

pogoje za delo kot pri pouku, saj si sami izberejo lokacijo, kjer bodo ustvarjali. V skupini 

je manjše število udeleţencev oz. ustvarjajo individualno. Časovni okvir je daljši, zato 

imajo moţnost izbire zahtevnejše likovne tehnike. Pogosto lahko opazimo nova iskanja, 

nove rešitve, inovativnost ter motiviranost s strani prostora in sovrstnikov. 
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2. MOTIVACIJA  

Kaj spodbuja in usmerja k različnim vrhunskim doseţkom v umetnosti ali športu? Pečjak 

(2001, str. 88) pravi: »Skrivnost razlage našega obnašanja je motivacija. Naše obnašanje je 

motivirano. Spodbujajo ga motivi.« K nekaterim dejavnostim nas spodbujajo zunanje 

spodbude (nagrade na tekmovanjih, priznanja), druge dejavnosti pa opravljamo zaradi njih 

samih, ker nam prinašajo veselje in zadovoljstvo; predvsem pa v takšnih dejavnostih 

uţivamo. 

Vse, kar delamo, delamo z nekim motivom. Kobal Grum in Musek (2009) menita, da se 

motivacija v splošnem nanaša na usmerjeno vedenje oz. obnašanje. Ta izjava implicira 

vrsto dejavnikov in značilnosti, ki opredeljujejo pojem motivacije. Mednje avtorja med 

drugimi vključujeta vedenje, usmerjenost, organizem, vzrok, namen, cilj idr.  

Woolfolk (2002, str. 318) pravi, da je motivacija »notranje stanje, ki izzove, usmerja in 

vzdrţuje vedenje«. Psihologi (prav tam; po Graham in Weiner, 1996; Pintrich, Marx in 

Boyle, 1993) so se pri preučevanju motivacije osredotočili na pet osnovnih vprašanj:  

1. »Kako ljudje izbirajo svoje vedenje?  

2. Kako dolgo traja, preden začnemo? 

3. Kakšna je intenzivnost ali raven vpletenosti? 

4. Kaj je vzrok, da neka oseba vztraja ali se vda? 

5. Kaj posameznik razmišlja ali občuti med aktivnostjo?« 

Kobal Grum in Musek (2009) govorita o motivacijskem procesu, ki poteka v treh fazah: 

(po)javljanje potrebe, aktivno delovanje oziroma usmerjenost k zastavljenemu cilju ter na 

koncu zadovoljitev potrebe (Slika 1). 

Slika 1: Motivacijski proces (Kobal Grum in Musek 2009, str. 19). 

 

 

 

Če motivacijski proces prenesemo na izobraţevanje in izraţanje v likovni koloniji, 

sklepamo, da je motivacija v tem primeru ţelja posameznika po likovnem izraţanju in 

druţenju. Potrebe se pri učencih razlikujejo (potreba po likovnem prakticiranju, druţenju, 
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dokazovanju idr.). Udeleţba učenca v likovni koloniji predstavlja motivacijsko dejavnost, s 

katero poskuša zadovoljiti svoje potrebe in doseči motivacijski cilj (se likovno izraţati, 

druţiti se, sprostiti se, dokazati se idr.). Ko doseţejo cilj, ki je med drugim tudi ustvarjalen 

likovni izdelek, se v njih pojavi nova potreba. Motivacija traja, dokler v učencu obstaja 

ţelja po likovnem izraţanju oz. po takšni aktivnosti. Ko tega ni več, motivacija upade in 

učenec ne kaţe več zanimanja za sodelovanje na likovni koloniji ali z likovnim izraţanjem 

na takšnih aktivnostih preneha. 

 

 

2.1  VRSTE MOTIVACIJE 

Ryan in Deci (2000) pravita, da je med vrstami motivacije najbolj osnovna razlika med 

notranjo in zunanjo motivacijo. Prva se nanaša na dejavnost oziroma aktivnost, ker je ta 

sama po sebi zanimiva in prijetna; z razliko od zunanje motivacije, ki se nanaša na delo 

oziroma aktivnost s točno določenim izidom. 

 

 

2.1.1 Notranja in zunanja motivacija 

Teoretiki in raziskovalci obravnavajo dve vrsti motivacije:     

 notranjo ali intrinzično ter 

 zunanjo ali ekstrinzično.   

Motivacija, ki izhaja iz notranjih dejavnikov oziroma notranjih motivacijskih spodbud 

(radovednost, interesi, vzburjenje, zanos, pozitivna samopodoba), se imenuje notranja 

oziroma intrinzična. Je motivacija, ki se povezuje z aktivnostmi. Po mnenju psihologov 

(Woolfolk, 2002; po Deci in Ryan, 1985; Reeve, 1996) notranja motivacija spodbudi 

radovednost ter naravno teţnjo iskanja in osvajanja izzivov, ko sledimo osebnim interesom 

in urimo sposobnosti. Marentič Poţarnik (2004) vidi prednost notranje motivacije v 

zadovoljstvu in trajnosti ter v kakovostnejši dejavnosti ter boljših rezultatih.  

Marentič Poţarnik (2000) pravi, da je pri notranji motivaciji cilj delovanja v dejavnosti 

sami. Vir podkrepitve je v tem primeru v nas, ko ţelimo razviti sposobnosti in spretnosti, 

spoznati in razumeti kaj novega. Proces je pomembnejši od rezultata in je vir zadovoljstva.  

Povezana je s spontanostjo, ustvarjalnostjo, uţitkom in širjenju interesov. Ryan in Deci 

(2000) trdita, da ima notranja motivacija rezultate v kvalitetnem učenju in ustvarjalnosti, 
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zato je zelo pomembno soočanje z dejavniki in silami, ki ustvarjalnost povzročijo in je ne 

izpodbijajo. 

Prav tako navaja Juriševič (2007), da je notranja motivacija tista, ki spodbudi radovednost, 

teţnjo po iskanju smisla in tako bogati posameznikov notranji, duševni svet. Ţene jih v 

iskanje novega, v preizkušanje meja lastnih zmogljivosti in v učenje. To spodbuja k 

asimilaciji, obvladovanju, k spontanim interesom in raziskovanju. Zato je po eni strani 

ključna za učenčev socialni in miselni razvoj, po drugi strani pa predstavlja vir 

zadovoljstva in vir ţivljenjske energije (Juriševič, 2007; po Ryan in Deci, 2000). 

Juriševič (prav tam) tudi pravi, da notranjo motivacijo lahko razumemo v smislu aktivnosti 

v izbranih dejavnosti in hkrati v doţivljanju zadovoljstva v njih. Učenci nekaj počnejo 

zato, ker jim je to zanimivo oz. ker to radi počnejo; ker jim to predstavlja zadovoljstvo in 

osebnostno vrednost. Juriševič (2012) govori o notranji motivaciji kot notranji motivacijski 

usmerjenosti. Če to ponazorimo s primerom, to pomeni, da se učenci udeleţijo likovne 

kolonije zato, ker jim je dejavnost zanimiva in ker se radi likovno izraţajo. S tem 

zadovoljijo svoje psihološke potrebe, razvijajo svoje potenciale in gradijo zdravo 

samopodobo.  

Vsi pa delamo tudi stvari, ki nam sploh niso všeč. Opravljamo jih zaradi določenega cilja, 

da dobimo nagrado oz. se izognemo kazni ali zaradi drugih negativnih posledic. Govorimo 

o materialnih in socialnih nagradah in kaznih. Ryan in Deci (2000) prav tako omenjata, da 

kljub temu, da je notranja motivacija pomembna vrsta motivacije, veliko stvari ne 

počnemo zato, ker bi bili sami po sebi (notranje) motivirani. Ţe v zgodnjem otroštvu 

pomeni svoboda biti notranje motiviran, to pa zmanjšujejo socialne zahteve, ki od 

posameznika zahtevajo, da prevzame odgovornost za zanj notranje nemotivirane naloge. 

Tu avtorja (prav tam) navajata primer šole, kjer notranja motivacija postaja šibkejša z 

vsakim napredovanjem v višji razred. Zunanja motivacija je zanju konstrukt, ki se nanaša 

na dejavnost, ki jo storimo, da bi nekaj dosegli – določljive izide. 

Pri zunanji motivaciji nas sama aktivnost ne zanima. Zanimajo nas zunanje spodbude oz. 

dejavniki, tj. nagrada ali kazen (pohvala, graja, preverjanje in ocenjevanje …). Aktivnost 

posameznika je le »sredstvo za doseganje pozitivnih in izogibanje negativnim posledicam 

(pozitivna in negativna motivacija). Zunanja motivacija običajno ni trajna; če vir zunanje 

podkrepitve izgine, dejavnost preneha.« (Marentič Poţarnik, 2004, str. 188).  
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Psihologinja Cherry (2015; po Brown, 2007) zunanjo motivacijo opredeljuje kot našo 

teţnjo za opravljanje dejavnosti, za katere vemo, da bomo prejeli zunanje nagrade, pa naj 

gre za otipljive (npr. denar) ali psihične (pohvale). Cherry (prav tam) pravi, da so zunanje 

nagrade lahko vir povratnih informacij, ki omogočajo ljudem zavedanje njihove 

zmogljivosti. Ti posledično zaradi teţnje po nagradi doseţejo določene standarde. Zunanja 

motivacija je tako (prav tam) lahko koristna v številnih primerih, npr. ko povzroči 

zanimanje in udeleţbo pri nečem, za kar prej posameznik ni imel zanimanja. Spet drugič se 

lahko zunanje nagrade uporabi za motivacijo, da posamezniki pridobijo nova znanja in 

spretnosti. Po tem, ko si pridobijo začetne spretnosti, lahko postanejo bolj notranje 

motivirani za opravljanje dejavnosti. Enako kot ţe prej omenjeni avtorji tudi ta avtorica 

navaja številne študije, ki so pokazale, da lahko pretirane zunanje nagrade za ţe notranje 

nagrajevano vedenje dejansko privedejo do zmanjšanja notranje motivacije. To opiše kot 

»overjustification učinek«. »Overjustification učinek«1 nastopi, ko zunanja spodbuda 

(nagrada) zmanjša notranjo motivacijo za sodelovanje v dejavnosti. Ljudje tako posvetijo 

več pozornosti zunanjim nagradam kot uţivanju v teh dejavnostih. Rezultat tega je, da 

ljudje sodelujejo v neki dejavnosti zaradi pridobivanja zunanjih nagrad in ne zaradi lastne 

presoje vedenja oziroma ţelje po sodelovanju. 

O tem na področju likovne vzgoje govori tudi Prevodnik (2007), ki odpira vprašanja in 

dileme o koristnosti oziroma nekoristnosti likovnih natečajev in različnih tekmovanj. 

Govori o vplivu nagrad na natečajih in tekmovanjih na tiste posameznike, ki so jo prejeli in 

mnoţico učencev, ki so enako sodelovali, a nagrade niso dobili. Opozarja na problematiko 

nadaljnje motiviranosti učencev za likovno izrazno delo in opozarja, da preštevilno 

sodelovanje na likovnih natečajih in tekmovanjih hromi delo v razredu. Meni, da lahko 

organizatorji dogodkov z različnimi nagradami in ugodnostmi nehote preusmerijo 

pozornost učiteljev stran od temeljnega likovno-pedagoškega dela z vsemi učenci. 

Prevodnik (prav tam) navaja ugotovitev likovne umetnice in raziskovalke Kinght-Mudie 

(2007) iz kongresa INSEA (International Society for Education Through Art), da vprašanje 

o učinkih likovnih natečajev in likovnih tekmovanj, bodisi z zunanjo nagrado ali notranjo 

motivacijo, na motiviranost učencev za likovno izraţanje med likovnimi pedagogi še ni 

razrešeno. O tej problematiki je več zapisano v poglavju 2.6 Likovna kolonija kot 

motivacija ali tekmovanje (str. 17). 

                                                 
1 »Overjustification učinek« – kuruptivni učinek ekstrinzične motivacije. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&rurl=translate.google.si&sl=en&tl=sl&u=http://childparenting.about.com/od/schoollearning/a/cognitive-skills-def.htm&usg=ALkJrhgvTPA7kI1umsIGE_NC-FghqTK7Ig
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&rurl=translate.google.si&sl=en&tl=sl&u=http://childparenting.about.com/od/schoollearning/a/cognitive-skills-def.htm&usg=ALkJrhgvTPA7kI1umsIGE_NC-FghqTK7Ig
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&rurl=translate.google.si&sl=en&tl=sl&u=http://psychology.about.com/od/motivation/f/overjustification-effect.htm&usg=ALkJrhh6lLRBtQTAFZmvLMwSaZq1tEuRfg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&rurl=translate.google.si&sl=en&tl=sl&u=http://psychology.about.com/od/motivation/f/intrinsic-motivation.htm&usg=ALkJrhiJ0MWldcwBitlR0q2nRo3q9AwO9w
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2.1.2 Storilnostna motivacija – prehod med notranjo in zunanjo motivacijo 

Ostre meje med notranjo in zunanjo motivacijo dejansko ni. Marentič Poţarnik (2003) 

pravi, da je motiv obvladanja (kompetence) na meji notranje in zunanje motivacije. Gre za 

prepričanje v lastno zmoţnost, da lahko s primernim naporom doseţemo oz. opravimo 

določeno nalogo in doseţemo pozitiven rezultat. Tako pravi (prav tam, str. 194): 

»Storilnostna motivacija (angl. Achievement motivation, nem. Leistungsmotivation) je 

pričakovanje, da bomo našli zadovoljstvo v obvladovanju zahtevnih dejavnosti, pri 

katerih se učinek meri in uspeh ni vnaprej zagotovljen, in ki vsebujejo element tveganja.«  

Prepletanje ţelje po uspehu in strah pred neuspehom je v strokovni literaturi označeno kot 

storilnostno vedenje. Storilnostno vedenje je odvisno od teţnje, ki bo prevladala. 

Storilnostno motivacijo posameznika analiziramo gleda na (prav tam): 

- čustveno usmerjenost (prevladovanje ţelje po uspehu, strahu pred neuspehom 

ali uspehom), 

- odnos do prihodnosti (kakšni cilji nas pritegnejo: bliţnji ali bolj oddaljeni), 

- kriterij uspešnosti (kaj je merilo uspeha), 

- pripisovanje vzroka svojemu uspehu ali neuspehu. 

Na storilnostno motivacijo učencev pri pouku likovne umetnosti vplivajo njihovi interesi, 

zunanje spodbude (ocene), ţelje po doseţkih (priznanja in nagrade na likovnih natečajih, 

likovnih kolonijah in ex temporih) ter strah pred neuspehom. Visokostorilnostni učenci se 

trudijo močneje, so bolj skoncentrirani, sproščeni, dlje časa vztrajajo v likovnem izraţanju 

in se ţenejo za visokimi doseţki. Ti učenci izbirajo izzivalne, a dosegljive cilje. V njih 

prevladuje ambicioznost in so pripravljeni dati vse od sebe.  

Storilnostno manj motivirani učenci so bolj odvisni od zunanjih spodbud (pohvale in 

nagrade). Velikokrat se likovnega izraţanja lotevajo iz strahu pred neuspehom. Pri 

opravljanju aktivnosti so manj aktivni in vztrajni. Po mnenju avtorice Marentič Poţarnik 

(2003, str. 194) se ti učenci »zahtevnejših nalog lotevajo z obotavljanjem, odporom ali s 

strahom.« 

Prevodnik (2001) pravi, da ko pričakujemo uspeh, vnaprej opredeljen z učenčevo oceno 

moţnosti, da bo na neki likovni dejavnosti res uspešen, govorimo o storilnostni motivaciji. 

V praksi se to izraţa v tistih primerih, ko učitelji prijavljajo v likovne kolonije ali likovna 
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tekmovanja učence, za katere vnaprej predvidevajo, da imajo moţnost zmage (biti 

uspešni). 

Z raziskavo v empiričnem delu dokazujemo, da so prednostni motivi drugje (npr. 

zadovoljevanje potrebe po dodatnem likovnem izraţanju, radovednost in zanimanje, 

iskanje novih idej pri vrstnikih, pozitivna tekmovalnost in ustvarjalnost, sprememba 

okolice ustvarjanja, moţnost dela z nadarjenimi ...). Pri nekaterih učiteljih in učencih pa 

zaznamo tudi storilnostno oziroma zunanjo motivacijo, ko gre za uspeh, ki na splošno 

motivira. 

 

 

2.2  TEORIJE MOTIVACIJE  

Po pregledu notranje, zunanje in storilnostne motivacije nas vprašanje, kaj je motivacija, 

pripelje še k opredelitvi motivacije po štirih splošnih teorijah motivacije: behavioristični, 

humanistični, kognitivni in sociokulturni. 

 

2.2.1 Behavioristični pristop 

Woolfolk (2002) pravi, da behavioristi razlagajo motivacijo s pojmoma nagrada ali 

spodbuda. Ta nastopita kot posledica določenega vedenja. Pri nagradi je posledica vedenja 

privlačen objekt ali dogodek; pri spodbudi pa predmet ali dogodek spodbuja ali zavira to 

vedenje.  

 

2.2.2 Humanistični pristop 

Humanistični pristop se je razvil kot reakcija na behaviorizem in Freudovo psihoanalizo. 

Humanisti pri razlagi motivacije poudarjajo osebno svobodo, izbiro, samodeterminantnost 

in teţnjo po osebni rasti. 

Ljudje imamo prirojene potrebe po uresničitvi svojih potencialov. To prepričanje je skupno 

humanističnem pristopu. Zelo velik vpliv na humanistično razlago motivacije in 

psihologijo na splošno je imel Maslow.  

 

Maslow (1970; po Woolfolk, 2002) je trdil, da imamo ljudje hierarhijo potreb (Slika 2). 
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Slika 2: Maslowa hierarhija potreb (Woolfolk, 2002, str. 323). 

  

Maslow je hierarhijo potreb definiral leta 1943 v članku A Theory of Human Motivation. 

Ta hierarhija je predstavljena v obliki piramide glede na pomembnost posameznih potreb 

(z najosnovnejšimi na dnu). Sestavljena je iz petih nivojev:  

 fiziološke potrebe, 

 potreba po varnosti, 

 potreba po pripadanju in ljubezni, potreba po spoštovanju, 

 potreba po spoznavanju in estetske potrebe, 

 potreba po samoaktualizaciji (samouresničevanju). 

Samoaktualizacija pomeni izpolnitev lastnih potencialov in je najvišje; potrebe 

pomanjkanja (preţivetje, varnost, pripadnost in samospoštovanje) so najniţje, a morajo biti 

najprej zadovoljene, da lahko poseţemo po višjih (npr. po potrebi bivanja oziroma po 

potrebi rasti). Potrebe višje ravni (intelektualni doseţki, estetsko doţivljanje in 

samouresničevanje) je označil kot potrebe bivanja. Ko so zadovoljene višje potrebe, 

motivacija ne pade, marveč narašča v iskanju nadaljnje zadovoljitve. 

Woolfolk (2002) meni, da so Maslowo teorijo kritizirali, ker se ljudje ne vedejo vedno 

tako, kot predvideva ta teorija. A pravi, da nam Maslowa teorija ponuja način obravnave 

osebe celostno (fizične, čustvene in intelektualne potrebe se prepletajo). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/1943
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2.2.3 Kognitivni pristop 

Kognitivne teorije motivacije so se razvile kot reakcija na behavioristične poglede. 

Woolfolk (2002, str. 347) povzema, da »kognitivni pogled poudarja posameznikovo 

aktivno iskanje pomena, razumevanja in kompetentnosti ter moč posameznikovih atribucij 

in razlag«.  

Rupnik Vec (2004) pravi, da kognitivne teorije motivacije razlagajo vedenje kot posledico 

posameznikovih pričakovanj. Teorija pričakovanja pojasnjuje, da je učenčeva motivacija v 

učni dejavnosti boljša, če verjame, da bo uspešen. Ko smo za neko stvar motivirani, 

posebno če je močnejša notranja motivacija, se bomo bistveno bolj potrudili. 

Zgodi se, da se ljudje ne odzovejo na lakoto in so v svoje delo tako zatopljeni, da pozabijo 

na čas in ne čutijo potrebe po hrani, dokler ne pogledajo na uro. Ne odzovejo se na zunanje 

dogodke ali fizično stanje, saj prednostno rešujejo stvar (dogodek), ki mu notranje dajejo 

večjo teţo.  

 

Teorije pričakovanja in vrednosti 

Woolfolk (2002) pri teoriji pričakovanja in vrednosti opredeli motivacijo, ko upošteva 

behavioristično poudarjanje učinkov vedenja in kognitivističnega zanimanja na vpliv 

posameznikovega mišljenja. Gre za učenčevo pričakovanje glede doseganja cilja in 

vrednost, ki mu jo ta cilj predstavlja. Na primer: če je učenec prepričan, da ima dobre 

moţnosti, da osvoji likovno priznanje (visoko pričakovanje) in temu daje zelo osebno 

pomembno noto (visoka vrednost), potem je njegova motivacija zelo močna. 

 

2.2.4 Sociokulturno poimenovanje motivacije 

Sociokulturni pogledi poudarjajo sodelovanje, identiteto in medsebojne odnose v 

skupnosti. Učenci se vključujejo v aktivnosti, da vzdrţujejo svojo identiteto in medsebojne 

odnose znotraj skupine. 

Kobal Grum in Musek (2009) pravita, da se raziskovalci tu srečujejo s teţavami, ki se med 

drugim nanašajo na moč skupine. Opozarjajo na moč, ki jo imajo v skupini avtoritativni 

liki. Na posameznikovo reakcijo na določene situacije namreč lahko vpliva tudi 

navzočnosti drugih. 
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Rupnik Vec (2004) navaja, da je motivacija v teorijah učenja različno opredeljena. 

Konstruktizem vključuje ţeljo, ustvarjalnost in avtonomijo, behaviorizem pa ne. 

Humanizem zanima učenčeva samoaktualizacija, behavioriste in kognitiviste pa ne. 

 

 

2.3  LIKOVNA KOLONIJA KOT MOTIVACIJA ZA LIKOVNO 

DEJAVNOST 

Berce Golob (1993) trdi, da je motivacija proces izzivanja človekove dejavnosti, njegovega 

usmerjanja na določene predmete, da bi dosegli določene cilje. Motivi so gibalne sile, ki 

dejavnosti izzivajo, krepijo in usmerjajo v cilje. Med elemente motivacije za učenčevo 

likovno dejavnost štejemo vse, kar daje pobudo za likovno izraţanje, ga usmerja ter določa 

intenzivnost in trajanje. Frelih (2009) pravi, da se na motivacijo večkrat veţeta pojma 

ustvarjalnost in inovativnost. Meni tudi, da je prav motivacija eden osrednjih vprašanj 

sodobne pedagogike. 

 

2.4  MOTIVACIJA ZA UČENCE 

Motiviranje učencev je danes večkrat kritično področje vzgoje in izobraţevanja. Marentič 

Poţarnik (2004) meni, da je v 21. stoletju najpomembnejše vprašanje kakovosti 

izobraţevanja kako motivirati učno nemotivirane učence. V praksi se v povezavi z 

motiviranjem učencev za likovno ustvarjalno delo teţave kaţejo v višjih razredih osnovne 

šole. Batič (2004) navaja, da gre tu za skupek različnih dejavnikov, med katerimi sta 

doseţena stopnja likovnega razvoja in samokritičnost. V tretji triadi spontano izraţanje 

preide v zavestno delo in učenci z likovnim delom izraţajo sami sebe. Zaradi 

samokritičnosti in nemotiviranosti za likovno izraţanje pri manj nadarjenih učencih 

moramo še bolj graditi na motivaciji. Na predmetni stopnji, v obdobju adolescence, so 

učenci še bolj kritični do lastnih del, saj se spopadajo s svojim ustvarjanjem realnosti in 

likovnimi vzorniki. Ker kritično primerjajo rezultate, pogosto zapadejo v ustvarjalno krizo 

in se raje umaknejo ter se posvetijo drugim področjem. »Takrat je naloga likovnih 

pedagogov še posebno odgovorna – pomagati mu morajo izoblikovati osebni stil in 

poiskati optimalno pot do zanj zadovoljivega likovnega rezultata.« (Razpis za mednarodni 

likovni natečaj Otroški portret, 2008, OŠ Mengeš). 
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Del te spodbude so tudi številni likovni natečaji in likovne kolonije, saj če so dobro 

zasnovani, mladostnike pritegnejo k likovnem ustvarjanju. Namen likovnih natečajev niso 

samo končni izdelki, ampak tudi spodbujanje likovne ustvarjalnosti in prakticiranja pri 

mladih. 

Tacol (1999) pravi, da je motivacija pri likovni vzgoji zelo pomembna. Močna motivacija 

do neke mere lahko celo nadomesti primanjkljaj likovnih zmoţnosti pri manj nadarjenih 

učencih. Motiviranje je v tesni povezavi z obravnavanimi teoretičnimi problemi, likovnimi 

motivi, z izvajanjem likovne tehnike. Tacol (prav tam) poudarja, da se mora učitelj 

zavedati, da naj likovna zmoţnost ne bo tista, ki motivira. Učenci namreč pridejo do novih 

ustvarjalnih rezultatov, če uporabijo svoje likovne zmoţnosti. Motivacija vpliva na 

učenčevo vedenje, na njegovo likovno spoznanje in na to, kako uporablja pridobljeno 

znanje, spretnosti in navade pri likovnem izraţenju. 

Pogoj za ustvarjalno likovno delo so motivirani učenci. To trdita tudi Musek in Pečjak 

(2001, str. 174): »Ustvarjalnost je odvisna od motivacije in še zlasti od posameznikove 

osebnosti.«  

Likovno prakticiranje otroku doprinaša izkustvo. Hickman (2005) meni, da je vsakdo 

sposoben učenja veščin pri ravnanju z materiali in orodji ter razvijanju občutljivosti za 

vizualno obliko. Eisner (2008) trdi, da se z izraţanjem v umetnosti lahko razvijejo 

kompleksni in subtilni vidiki uma. V sebi otrok namreč skriva izkustvene potenciale. 

Učitelj mora učencem omogočiti, da z obravnavanimi likovnimi tehnikami, likovnimi 

problemi, motivi in izvajanjem likovne tehnike motivira učence v učnem procesu. 

Torrance (1979) pravi, da je motivacija produkt medsebojnega delovanja razmeroma 

trajnih potez učencev in značilnosti učne strategije. Podobnik (2009) meni, da moramo 

otrokom omogočiti različne izkušnje in spodbujati aktivno rokovanje z različnimi objekti, 

vključno z opazovanjem in ozaveščanjem čutnih zaznav. To ima namreč pozitiven učinek 

na otrokovo likovno izraţanje na način, ki je prilagojen njegovim spoznanjem. 

Učenci so pri likovni dejavnosti v svojem likovnem ustvarjanju motivirani poiskati izvirne 

in včasih nenavadne rešitve. Te rešitve so vidne na likovnih razstavah. 

Na razstavah likovnih del dobijo učenci in njihovi mentorji povratno informacijo o svojem 

pedagoškem delu in učenju. Tudi Tacol (2005) meni, da o vrednosti likovne dejavnosti 

spregovorijo razstave, ki pokaţejo smernice zglednega vzgojno-izobraţevalnega dela pri 

organizirani likovni dejavnosti in potrdijo napredek likovne pedagogike. Na razstavljenih 
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likovnih izdelkih iz likovnih kolonij večkrat opazimo likovno originalnost in sposobnost 

iskanja novih likovnih rešitev. Nekatera likovna dela so včasih celo izbrana in nagrajena za 

izvirnost, originalnost idr.  

Juriševič (2012) pravi, da je nagrajevanje kot behavioristično strategijo smiselno ločiti od 

posredovanja povratnih informacij o učenčevem delu, ki ima v ozadju kognitivno 

paradigmo učenja in poučevanja.  

V likovnih kolonijah, ex temporih oziroma likovnih natečajih, ko je podeljena simbolična 

nagrada za izbrana dela, se vsi učenci potrudijo (ne glede na to, če bodo izbrani), da bi bil 

njihov likovni izdelek čim bolj zanimiv, drugačen, atraktiven, ustvarjalen. Njihova notranja 

motivacija je ustvarjalno likovno izraţanje oziroma končni izdelek, ki bo razstavljen na 

razstavi. Tako tu prevladuje notranja motivacija, ki zasenči zunanjo.  

Potek dogodkov je lahko drugačen, ko organizatorji likovnih kolonij, ex temporov oziroma 

likovnih natečajev ponudijo bogate nagrade. Prevodnik (2007) opozarja, da je takrat 

učenčeva pozornost bolj kot v ustvarjalnost usmerjena v materialno nagrado (zmago). 

Izdelek je samo pot do uresničitve cilja. V nasprotnem primeru je njihov cilj kvaliteten 

likovni izdelek oziroma likovno izraţanje, podprto s štirimi temeljnimi učnimi 

sestavinami: praktičnim likovnim izraţanjem, umetnostno zgodovino, likovno kritiko in 

likovno estetiko.  

Likovno nadarjeni učenci se zlasti radi udeleţujejo likovnih kolonij, ex temporov oziroma 

likovnih natečajev. Postavljeni so v sebi enakovredno skupino vrstnikov, kjer se močno 

izrazi njihova osebnost. Včasih lahko nastopijo tudi ovire, da se npr. na začetku počutijo, 

da niso dovolj dobri – v šoli v primerjavi s svojimi sošolci vedno izstopajo, tu pa ne, zato 

lahko podvomijo v svojo ustvarjalnost. Tako si krepijo osebnost in še bolj razvijajo svoje 

sposobnosti. »Na zaznave vplivajo tudi pričakovanja, interesi, čustva, motivi in struktura 

osebnosti (motivacionizem).«  (Pečjak, 1965, str. 96).  

Na teh dogodkih lahko nastopi pozitivna tekmovalnost in tako učenci drug drugega 

nezavedno spodbujajo, da bi se še bolj izkazali v ustvarjanju. V kolonijah in ex temporih, 

ki smo jih obiskali, smo zaznali homogenost in povezanost med udeleţenci ter pozitivno 

spodbujanje drug drugega. Ob takšni motivaciji ni čudno, da nastanejo tako zanimiva in 

raznolika osnovnošolska (»umetniška«) likovna dela. Mladostniki v likovni koloniji 

ustvarjajo bolj spontano kot v razredu. 
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Fazo ustvarjalnega procesa spremlja tudi spontanost. Pečjak (1987) meni, da je človek 

ustvarjalen, kadar čuti potrebo po tem in ga ne moremo prisiliti na ukaz. Pri pouku so 

učenci vezani na šolski urnik in so časovno zelo omejeni. V likovni koloniji pa niso 

časovno omejeni na eno šolsko uro na teden. 

Učenci v likovni koloniji ob likovnem izraţanju večkrat pozabijo na čas. To Juriševič 

(2013) po ameriškem psihologu Csikszentmihalyu (1989) opisuje kot poseben vrhunec 

doţivetja stanja notranje motivacije, kot doţivetje zanosa (angl. flow): »Subjektivno stanje, 

o katerem ljudje poročajo, ko se v nekaj popolnoma zatopijo do te mere, da pozabijo na 

čas, se ne zavedajo svojega napora in česarkoli drugega, kar ni povezano z aktivnostjo 

samo.« (Juriševič, 2013, str. 14; po Csikszentmihalyi, Rathunde in Whalen, 1989). 

A Juriševič (2007) opozarja tudi na nasprotno stanje intenzivne notranje motiviranosti, kar 

kaţejo ugotovitve in klinična praksa današnje mladine, ki je (pre)pogosto globalno pasivna 

in se dolgočasi. Pasivnost naj bi izvirala iz medijsko spodbujenega potrošništva in iz 

prevladujočih zunanjih spodbud za učenje in ţivljenje. To vse zmanjšuje razvojno in 

ustvarjalno sposobnost mladih. Juriševič (prav tam) daje izreden pomen negovanju in 

spodbujanju iskanju notranjih motivov v obdobju mladostništva. Pravi, da se povečajo 

socialne zahteve in mnoţijo različne vloge ne glede na vir (notranji ali zunanji) motivacije; 

pride do motivacijskega preloma. 

 

2.5  MOTIVACIJA ZA UČITELJE 

Spodbujanje ustvarjalnosti ima velik pomen za druţbo in njen napredek. Eden izmed 

ciljev, ki ga imajo profesorji likovne umetnosti, je spodbujanje ustvarjalnosti in 

ustvarjalnega mišljenja preko likovnega izraţanja. Učenčevo likovno delo je produkt 

ustvarjalnega procesa, s katerim spremljamo njegovo ustvarjalnost.  

Bezić (2012) pravi, da je ustvarjalni produkt rezultat ustvarjalnega procesa in je posledica 

sposobnosti človeka in njegovega znanja, njegove notranje motivacije in ustvarjalnosti. 

Kot zelo jasno sliko odnosa med temi dejavniki Bezić (prav tam) navaja Renzullijev 

trikroţni model nadarjenosti, ki pojasnjuje pogoje za nastanek vrhunskega rezultata. 
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Slika 3: Renzullijev trikroţni model nadarjenosti (Bezić in drugi, 2012, str. 88). 

 

Ustvarjalnost produkta, pravi Bezić (2012), se vrednoti iz vidika relevantnosti, novosti (ali 

je rešitev nova, drugačna, originalna), uporabnosti in uresničljivosti. Opozarja, da ima 

vsako področje svoja merila in kriterije, tako je npr. na umetniškem področju drugače kot 

na znanstvenih in tehničnih področjih. Za učence uporabnost in uresničljivost ne prideta 

toliko v poštev (prav tam); pomembno je predvsem to, da učitelji spodbujajo ustvarjalne 

procese pri učencih. 

Eisner (2008) trdi, da dokazila o uspehu ni mogoče najti kot dejstvo, prebrano v knjigi, 

ampak v otrokovi proizvodnji originalnih izdelkov, vključno z umetniškimi deli. Eisner 

(prav tam) navaja, da je poučevanje umetnosti sinonim za sprostitev domišljije. Učenčevo 

likovno delo je produkt ustvarjalnega procesa, s katerim spremljamo njegovo ustvarjalnost. 

Učitelji (mentorji) se včasih ţal preveč ukalupijo v sistem šolstva, ki išče shematične 

rešitve po vnaprej predvidenih vzorcih.  

Musek in Pečjak (2001) menita, da se v vzgoji in izobraţevanju bolj kot izvirnost pogosto 

cenijo ustaljene in konformne rešitve. Temu nasprotuje Eisner (2008), ki pravi, da likovna 

umetnost otroke uči, da imajo problemi več pravilnih rešitev in da ima vprašanje več kot en 

pravilen odgovor. Profesorji likovne umetnosti pa v likovnem izraţanju otrok iščejo ravno 

izvirne in včasih nenavadne, predvsem pa ustvarjalno inovativne rešitve. 

Kot pravi Frelih (2009), sta primerni vodili za uresničevanje ciljev na področjih motivacije, 

ustvarjalnosti in inovativnosti ohranjanje radovednosti in poguma za spremembe. 

Bezić (2012; po Clark, 1996, v Corpley in Urban, 2000) pravi, da so z raziskavami 

dokazali, da tisti učitelji, ki so tudi sami ustvarjalni, s svojim vedenjem predstavljajo 
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učencem model ustvarjalnega vedenja. Ti učitelji sprejemajo in spodbujajo ustvarjalnost 

nadarjenih učencev.   

Učitelji se z učenci udeleţijo likovnih kolonij in ex temporov ter z njimi sodelujejo na 

likovnih natečajih. V likovnih kolonijah (in ex temporih) imajo kot mentorji moţnost dela 

z likovno nadarjenimi učenci. Vsako novo izraţanje in raziskovanje črt, barv, oblik, form 

in prostora v likovnih delih teh otrok je veliko bogastvo in doprinos k pedagoški praksi. Te 

učence morajo pri likovnem izraţanju usmerjati drugače, kot so tega vajeni pri rednem 

pouku likovne vzgoje (likovne umetnosti). V razredu imajo na voljo notranjo 

diferenciacijo, tu pa imajo moţnost in čas za nadarjenega učenca, ne da bi s tem prikrajšali 

ostale udeleţence v učnem procesu. 

Menim, da se likovni pedagogi ne udeleţujejo natečajev (likovnih kolonij, ex temporov) 

zaradi točk, ki jih prejmejo za napredovanje. Večji motiv je pedagoška likovna izkušnja in 

v prejšnjem odstavku navedeni razlogi. Predvsem pa vsi opozarjajo na zadovoljstvo in 

dobro ustvarjalno klimo na teh dogodkih. 

Otrok običajno rad likovno ustvarja, predvsem pa rad odkriva nove in zanimive stvari. 

Tudi za njegovega mentorja (učitelja) je to motivacija. Motivacija za učitelja je, da dopolni 

in nadgradi svojo strokovnost pedagoške prakse ter si s tem širi likovna obzorja.  

Likovni pedagogi si preko natečajev, na katere pošiljajo likovna dela otrok in si kasneje 

ogledajo razstavo izbranih del, nabirajo dodatno likovno znanje. Pibernik (2006, str. 17) v 

priročniku za učitelje likovnega pouka v osnovni šoli pravi: »Na šole je prihajalo vedno 

več razpisov za otroška likovna dela. Povsod sem bila zraven, če je bilo le mogoče. Sledilo 

je primerjanje, preverjanje in vrednotenje. To je bila moja šola. Šolanje je trajalo vso mojo 

delovno dobo, to je blizu štirideset let.« 

Učitelji na razstavah likovnih natečajev, likovnih kolonij ter ex temporov večkrat dobijo 

marsikatero novo idejo za svoje pedagoško delo, npr. za uvodno motivacijo pri pouku. Cilj 

likovnih pedagogov je, da likovna dela učencev niso samo navadni izdelki, marveč so 

pomembni začetki ustvarjalnega procesa.  

Likovni pedagogi se zavedajo, da otroških del ni mogoče primerjati z deli likovnih 

umetnikov. »Otroška likovnost in moderna umetnost se torej srečujeta v raziskovanju čistih 

ob-likovnih odnosov, le s to razliko, da prva videza predmetnosti še ni osvojila, druga pa se 
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je od njega ţe zavestno vrnila, da bi s tem razširila področje kvalitativno novih moţnosti 

operiranja z elementi vidnega sveta.« (Muhovič, 1990, str. 11). 

Muhovič (2006) pravi, da otrok skozi biološki razvoj odkriva prostor in ga prenaša v svoje 

likovne izdelke. Otrok prostor likovno izrazi drugače kot odrasel človek, saj ima manj 

razumskih izkušenj in znanja. Otrok zdruţuje opazovanje z mišljenjem.  

Likovno izraţanje (prakticiranje) otroku doprinaša izkustvo; sluţi mu za spoznavanje in za 

spoznanje. V sebi otrok namreč skriva izkustvene potenciale in je na koncu zadovoljen s 

svojimi rezultati in novimi spoznanji. »Likovno prakticiranje z razvijanjem ročnih 

spretnosti katalizira izkustvo, zdruţuje opazovanje z mišljenjem, sintetizira umsko in 

fizično delo in nas pripravlja, da od besed prehajamo k dejanjem.« (Muhovič, 2005, str. 

15). 

Butina (1993) trdi, da je umetnost, ki jo ustvarja umetnik, izraz druţbe in kulture. Otroško 

likovno izraţanje oz. prikazovanje prostora še ni umetnost, čeprav lahko doseţe visoke 

estetske učinke. Otrok riše in slika prostor na slikovno ploskev – format. Njegovo 

ustvarjanje je spontano in je odvisno predvsem od doţivljanja zunanjega sveta. Likovni 

razvoj otrok ni enak, saj je odvisen od njihovega splošnega razvoja. Likovna slika prostora 

je predelava njegove lastne izkušnje o doţivljanju in dojemanju prostora. Otrok riše stvari, 

ki jih razume. Z razvojem se spreminja tudi njegovo oblikovanje prostora na likovnem 

formatu glede na vizualno gledanje. »Likovno vzgajati otroka pomeni pomagati mu 

organizirati vidne zaznave, vtise, ki prihajajo v njegovo duševnost skozi oči.« (Butina, 

1961, str. 241). 

Kakšen namen ima likovno ustvarjanje otrok v likovni koloniji? Z risanjem po slikovni 

ploskvi odkrivajo in poskušajo razumeti svet (prostorske odnose) okoli sebe. Učenci so v 

likovni koloniji, v svojem likovnem ustvarjanju, motivirani poiskati izvirne in včasih 

nenavadne ustvarjalne rešitve. Likovna kolonija jim tako ponudi dodatno moţnost, da se v 

druţbi vrstnikov likovno izraţajo in razvijajo svoje vedenje o sebi ter o svetu okrog sebe. 

Mladostnikom moramo ponuditi čim več moţnosti, da se likovno izraţajo in razvijajo 

svojo ustvarjalnost. Musek in Pečjak (2001) pravita, da tudi druţba in okolje lahko k 

ustvarjalnosti mladih veliko prispevata. 
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Z organizacijo likovne kolonije druţba mladostniku omogoči druţenje z vrstniki in 

mentorji, dodatno likovno prakticiranje in moţnost ustvarjanja v naravi ter vnašanje 

kulturne dediščine okolja v njihov likovni motiv. 

 

2.6  LIKOVNA KOLONIJA KOT MOTIVACIJA ALI 

TEKMOVALNOST 

Učitelji učence pri pouku likovne umetnosti motivirajo na različne načine, tudi s 

sodelovanji na različnih likovnih natečajih in likovnih kolonijah ali ex temporih. Učenci so 

večkrat zunanje motivirani tudi s strani organizatorjev likovnih natečajev, ki jim ponujajo 

nagrade za najboljša likovna dela. Učitelji kot mentorji na likovnih natečajih večkrat 

sodelujejo z likovnimi izdelki, ki so nastali v sklopu ur likovne umetnosti. Učencem sta 

pozitivna tekmovalnost in ţelja po uspehu motivacija za ustvarjalno likovno izraţanje. 

Prevodnik (2007) meni, da lahko organizatorji razpisov z različnimi nagradami in 

ugodnostmi hote ali nehote preusmerijo pozornost učiteljev stran od najpomembnejšega: 

od temeljnega likovno-pedagoškega dela z vsemi učenci. 

Prevodnik (2001) omenja tudi problematiko vpliva tekmovanj na motivacijo učencev in 

učiteljev. Enega izmed razlogov za strinjanje likovnih pedagogov z likovnimi natečaji in 

tekmovanji (ex tempore, likovne kolonije) vidi v vsakodnevno storilnostno in tekmovalno 

naravnanem ţivljenju v šolah. Ravnatelji kot rezultat prizadevanja učiteljev likovne 

umetnosti upoštevajo pridobljena priznanja in dobre rezultate učencev ter to učiteljem 

priznavajo pri napredovanjih. Meni, da s tem učitelje silijo, da z učenci sodelujejo na 

tekmovanjih. Hkrati opozarja, da če bi učitelji sodelovali na vseh razpisanih natečajih in 

tekmovanjih, ki jih organizatorji pošiljajo na šole, bi zmanjkalo časa za resno, temeljito in 

temeljno delo v likovno-vzgojnem učnem procesu.  

Prevodnik (prav tam, str. 56) pravi, da so »cilji likovne vzgoje razvijanje sposobnosti za 

likovno izraţanje po opazovanju, spominu, domišljiji, razvijanju predstavljivosti, 

likovnega mišljenja ...« Z avtorjem se deloma strinjamo, da je število likovnih natečajev 

preštevilno, da se vedno pogosteje pojavljajo tekmovanja, a hkrati tudi opozarjamo še na 

vidik pozitivne tekmovalnost v šolah. Nekateri učenci so pozitivno tekmovalno naravnani 

in jim je tekmovanje v izziv ter veselje. To smo v okviru te magistrske naloge zaznali tudi 

ob raziskovanju likovnih kolonij v Sloveniji. Raziskava je tudi pokazala, da priznanja in 
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nagrade niso tako bistvena. Učitelji radi sodelujejo, ker jim je to v izziv in na razstavah 

izdelkov dobijo nove ideje za svoje nadaljnje pedagoško delo. Učitelji se zavedajo, da 

likovna umetnost (pred letom 2012 likovna vzgoja) v šolski predmetnik ni uvrščena zaradi 

tekmovanj, ampak zaradi učenčevega celostnega razvoja (likovno ustvarjalnega, 

socialnega, čustvenega, intelektualnega in fizičnega). 

Učitelji morajo dobro premisliti, kdaj motivirati učence z likovnim natečajem ali 

sodelovanjem na ex temporu ali likovni koloniji. Zavedajo se, da so rezultati teh razpisov 

likovne razstave. In kot pravi Prevodnik (2001) so razstave v strokovnem in promotvornem 

smislu koristne za vse. Z ogledom razstavljenih likovnih del učenci, likovni pedagogi, 

starši, ravnatelj in širša javnost lahko presojajo o pomembnosti likovne vzgoje na celostni 

razvoj otroka. 

Marentič Poţarnik (2003) navaja raziskovanje odnosa med zunanjo in notranjo motivacijo. 

Sprašuje se, če z uvajanjem zunanjih podkrepitev tvegamo, da zniţamo notranjo 

motiviranost za dejavnost. Navaja primer, da če otroka, ki najprej z veseljem riše, začnemo 

nagrajevati z zvezdicami za dobro risbo, ta preneha risati, če nagrajevanje prekinemo. Do 

podobnih ugotovitev, navaja Prevodnik (2001), je prišla tudi raziskovalka Amabile, ko je 

preučevala učinke zunanje motivacije na sposobnost likovnega in verbalnega ustvarjalnega 

izraţanja pri otrocih in odraslih. Zunanji učinki motivacije in nagrad (ocene in nagrade) 

vodijo k zmanjšanem interesu za aktivnost, ki je sicer učencu zaznana kot notranje 

zanimiva in spodbudna. 

Cilj učencev pri pouku likovne umetnosti, pravi Prevodnik (2007), je kvaliteten likovni 

izdelek oziroma likovno izraţanje, podprto s štirimi temeljnimi učnimi sestavinami: 

praktičnim likovnim izraţanjem, umetnostno zgodovino, likovno kritiko in likovno 

estetiko. Kadar je posameznik notranje motiviran, ne potrebuje spodbud ali kaznovanja, 

ker je »ţe aktivnost sama po sebi nagrada« (Woolfolk, 2002, str. 320). Marentič Poţarnik 

(2004) opominja, da so nagrade lahko škodljive v smislu rušenja notranje motivacije in 

imajo bolj negativen učinek kot simbolične nagrade in pohvale. Prav tako trdi, da je cilj v 

dejavnosti sami, saj je proces pomembnejši od rezultata, vir podkrepitve pa je v 

posamezniku.  

Frelih (2009) navaja, da so na izobraţevalnem mednarodnem kolokviju na tematiko 

motivacije avtorji prispevkov videli največjo moč v notranji motivaciji, ki trajno usposobi 

učence za radovedno odkrivanje novega znanja in večanje lastnih sposobnosti, brez 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo  

19 
 

zunanjih spodbud. Učitelji morajo dajati zgled, vendar ne neposredno v obliki kreativnih 

vsebin, temveč posredno z inovativno organizacijo pouka in ustvarjalnim vzdušjem v 

razredu, kjer je moţno raziskovanje brez strahu pred napakami. 

 

2.6.1 Motivacija – sprememba lokacije prostora ustvarjanja 

Pouk lahko inovativno organiziramo na spremenjeni lokaciji. Učenci so v likovni koloniji 

in ex temporu motivirani s spremembo lokacije ustvarjanja, saj ustvarjajo v naravi in ne v 

likovni učilnici. To trditev so potrdili tudi rezultati empiričnega dela raziskovanja (več v 

empiričnem delu). 

Hertzberger (2008) navaja različne primere povezave prostora in učenja – kako se 

izobraţevanje prostorsko seli izven klasičnega prostora učilnice ali prostorsko preoblikuje 

prostor v doprinos neposrednega opazovanja in preučevanja. Govori o t.i. »šoli na 

prostem«, ko arhitekti preoblikujejo prostore šole in so te arhitekturno spektakularno 

pregledne (veliko stekla), zgrajene iz pristno enostavne konstrukcije.  

Hertzberger (prav tam) opisuje Duikerjevo šolo na prostem (Open-Air school na 

Nizozemskem leta 1930), katero definira kot zdravo šolo za zdrave otroke. Tomšič Čerkez 

(2007) navaja Duikerja (1932), ki pravi, da je »šola na prostem« ideološko prepričanje o 

higieničnem stilu šole. S higieničnimi pogoji (sveţ zrak, sončna svetloba in ne 

ultravijolične luči, počitek po delu ...) naj bi učencem povrnili zdravje. Tudi s stilom 

uporabne arhitekture naj bi povezali interjer z eksterierjem. Hertzberger (2008) navaja, da 

je takšna arhitektura zgrajena v enostavni konstrukciji s številnimi velikimi okni in 

mnogim povezavami s koridorji v eksterierni prostor. Učenci še vedno sedijo na tipičnih 

šolskih klopeh, ki pa jih lahko prenesejo ven. Prostor tako podpira drugačno, odprto 

pedagogiko, ko učenci niso »skriti« za štirimi stenami in osvetljeni z lučjo. Fenomen šole 

na prostem je, čeprav gre samo za učilnico na prostem, da preselijo stvari v naravo ali se z 

njo prostorsko poveţejo, sam sistem poučevanja pa ostane enak. A v psihološkem pogledu 

se osvobodijo obkroţujočih sten. Zato Hertzberger (2008) poudarja povezavo razreda (kot 

prostora) in moţnost dostopa v zunanji prostor (naravo). Pravi, da tam učenci spremljajo in 

dojemajo še zunanji svet, kar jih dodatno motivira za novo učenje (poleg tistega, kar 

obravnavajo in dojemajo neposredno v okolju). 
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Enako Tomšič Čerkez (2007) razlaga vpliv avtentičnega konteksta kot vpliv širšega okolja 

in znanja neposredno v okolju. Raziskali in dokazali so pozitiven vpliv spremembe okolja 

na doumevanje koncepta vizualne umetnosti v ateljeju, umetniški galeriji in v 

arhitekturnem studiu namesto v učilnici. V raziskavo so bili vključeni učenci drugega in 

šestega razreda ter učenci prvega letnika srednje šole. Eksperimentalna skupina je lekcijo 

likovne umetnosti izvajala v avtentičnem okolju, kontrolna skupina pa v šoli. Skozi lastno 

aktivnost in izkušnjo neposrednega opazovanja umetniških predmetov v njihovem 

naravnem okolju ali specifično za likovno umetnost zgrajenem prostoru (umetniška 

galerija, umetnikov atelje, mesto) so učenci pridobili več funkcionalnega znanja in 

razumevanja koncepta o vizualni umetnosti ter uporabo tega znanja pri likovnem izraţanju. 

Bolje kot vrstniki, ki so se učili v učilnici, so tudi analizirali in kritično vrednotili rezultate.  

Natančno izbrano okolje pripomore k razširitvi interakcije učencev z okoljem na naraven 

in slikovit način. Podobno navaja Adams (2008), ki pravi, da neposredna izkušnja učenja 

izven učilnice močno poviša pristop k učenju in originalnosti. Ni pomembno samo to, kaj 

smo se naučili, še bolj pomembno je, kako in kje se učimo. 

Tomšič Čerkez (2007) meni, da večina šol za primaren prostor poučevanja še vedno 

dojema razredno učilnico, kot nujno okolje za pedagoški proces. Opozarja na poizkus 

prekultiviranja šole v smislu avtentičnega konteksta. Avtentičen kontekst nudi neposreden 

kontakt in moţnost opazovanja objektov v njihovem naravnem ali specifično za njih 

zgrajenem okolju, da dojemajo in pridobivajo znanje neposredno v njem samem. Šola 

mora biti zato povezana s širšim okoljem, saj se avtentično znanje ne doseţe le pri urah 

nekega predmeta. Potrebujemo avtentičen prostor, ki spodbuja kreativno mišljenje, 

vključuje eksperimente, oblikuje in deli rezultate raziskav. Prostor, v katerem bo 

kurikulum le surov material za procesiranje znanja, pravi Hunskins (2002). 

Tomšič Čerkez (prav tam) pravi, da mora poučevanje vizualne umetnosti zajemati 

kreativni in konstruktivni način preko duševne in praktične aktivnosti. Učitelj mora svojim 

učencem zagotoviti holistično-čustveni, psihomotorični in kognitivno-vizualni razvoj. 

Doumevanje vizualne umetnosti in sposobnost vizualnega izraţanja sta neločljiva.  
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2.7  LIKOVNA KOLONIJA KOT MOTIVACIJA ZA DELO Z 

NADARJENIMI UČENCI 

Po definiciji ameriškega Zakona o izobraţevanju nadarjenih iz leta 1978 (Travers, Elliot in 

Krotochwill, str. 447) so »nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na 

predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke doseţke ali potenciale na 

intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem 

področju.«  

Enotne definicije nadarjenosti ni zaslediti, ker se nadarjenost kaţe v različnih oblikah in 

obsegih. Nadarjenost je lahko splošna ali specifična. Izraz nadarjenost se uporablja za 

splošno sposobnost, ki omogoča doseganje visokih rezultatov na več področjih hkrati. 

Izraz talentiranost pa se uporablja, kadar učenec kaţe visoke specifične sposobnosti, ki 

vodijo do uspeha na posebnih področjih, na primer na likovnem (umetniškem) področju. 

Frelih (2013) pravi, da splošna nadarjenost vključuje likovno nadarjenost, ni pa nujno, da 

je likovno nadarjen učenec tudi drugače splošno nadarjen. Za primer navede otroke z laţjo 

ali zmerno motnjo v razvoju, ki so likovno nadarjeni. V likovnih delih se talentiranost 

odraţa kot razvita oblika nadarjenosti. Prav tako se odraţa v posameznikovem vedenju. 

Vogrin (2013) opozarja na razpravo, v kateri Vrlič in Duh (2003) trdita, da likovni 

pedagogi raje govorijo o ustvarjalnih potencialih kot pa o specifični likovni nadarjenosti. 

Da učenca ocenimo za likovno nadarjenega, mora poleg ustvarjalnosti in motivacije imeti 

razvite tudi specifične sposobnosti. 

Vsi, nadarjeni in talentirani učenci, poleg običajnih učnih programov potrebujejo tudi njim 

prilagojen pouk in dejavnosti, da razvijajo svoje sposobnosti.  

Swift in Steers (2006) menita, da je v izobraţevanju in umetnosti treba imeti poudarek na 

različnosti, pluralnosti in neodvisnosti uma. Razvijati je treba inovacije. Učitelji in učenci 

morajo delovati v ozračju, ki poudarja in pričakuje eksperimente in ustvarjalne moţnosti 

ter omogoča več odločanja in samostojnosti. Kot navaja Freiré (1999), je pomemben 

posameznik, ki se uči s poučevanjem in posameznik, ki se uči z učenjem. 

Hickman (2005) pravi, da tisti, ki je umetniško nadarjen, lahko pokaţe zrelost v 

kateremkoli ţivljenjskem obdobju preko različnih spretnosti, povezanih z umetnostjo 

(prostorska predstavitev, občutljivost za barvne odnose, sposobnost videti celoto v odnosu 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo 

 

22 
 

do njenih delov, ročne spretnosti, oči in roke, usklajevane z moţgani, vizualna sposobnost 

razlikovanja subtilnih kvalitet oblik in druge spretnosti). 

Likovno talentirani učenci so v likovni koloniji motivirani za izdelavo originalnega 

likovnega izdelka prav zaradi visoke aspiracije, potrebe po doseganju odličnosti med sebi 

enakimi pri likovnem izraţanju. Po konceptu nadarjenih (Bezić, 2012) imajo nadarjeni 

učenci tipične osebnostne lastnosti. Na področju motivacije so to radovednost ter raznoliki 

in močno izraţeni interesi. Vztrajni so pri reševanju nalog. Imajo visoko storilnostno 

motivacijo in uţivajo v doseţkih. Juriševič (2013) navaja raziskovalne ugotovitve 

Valleranda, Gagnéja, Senécala in Pelletierja (1994) ter Miserandioja (1996), da so 

nadarjeni učenci bolj notranje motivirani za šolsko delo od svojih nenadarjenih sošolcev. V 

nadaljevanju Juriševič (prav tam) po Reu (2000; 2009) pojasnjuje, da vsi nadarjeni niso 

enako motivirani za šolsko učenje in da pomanjkanje notranje motiviranosti lahko ogrozi 

njihov potencial. 

V šoli se učitelji večkrat sprašujejo, kaj z nadarjenimi učenci oz. niso čisto prepričani, kaj 

naj z njimi počnejo. Juriševič (2012) meni, da nadarjeni učenci na poti učnega razvoja in 

uresničevanja izjemnih potencialov ne potrebujejo pomoči, marveč le primerno zahtevnost, 

spodbude in sodelovalno socialno okolje ter podporo kompetentnih odraslih.  

Za kvalitetno učno vzgojno delo z nadarjenimi učitelj potrebuje določene kompetence oz. 

mora prepoznati in poznati nadarjenega učenca. Poznati mora pojem nadarjenosti in vedeti, 

kdo je nadarjen učenec.  

Juriševič (2012) pojasnjuje trditev, da so vsi otroci nadarjeni oz. trditev, da je vsak 

nadarjen na enem področju. Pravi, da je nekdo nadarjen, ko doseţe kriterije, s katerimi je v 

določenem strokovnem kontekstu nadarjenost opredeljena. Na podlagi raziskovalnih 

spoznanj se Juriševič (prav tam, str. 38) strinja, »... da imajo vsi otroci močna ali 

prednostna področja in druge pozitivne osebnostne lastnosti, vendar to še ne pomeni, da so 

nadarjeni v strokovnem pomenu te besede (Cross, 2009; Freeman, 2010; Winner, 1996).« 

 

2.7.1 Nadarjen učenec 

Veliko avtorjev se je trudilo, da bi oblikovali pravo definicijo pojma nadarjenost. Med 

prvimi lahko omenimo Platona (George, 1997), ki se je v svojem delu Republika dotaknil 
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nekaterih lastnosti nadarjenih, ki kaţejo izjemne umske sposobnosti. »Po njegovi tezi je 

vsaka druţba razdeljena na tri skupine (rokodelci, drţavni usluţbenci, filozofi), ki so vsaka 

po svoje obdarjene z umskimi sposobnostmi. Čeprav Platon konkretno ni govoril o 

nadarjenih, je mogoče iz njegove vizije razbrati ta pojem, ki se kaţe v predpostavki, da 

določeni posamezniki kaţejo izjemne umske sposobnosti, da so človekove sposobnosti 

označene kot darovi, ki so koristni za druţbo.« (George, 1997, str. 12). 

Freemann (2004) navaja Georga (prav tam), ki pravi, da imajo nadarjeni nadpovprečne 

umske sposobnosti, dosegali naj bi nadpovprečne rezultate in imeli inteligenčni kvocient 

nad 100. Blaţič (1990) pravi, da so nadarjeni sposobni sprejemati, preoblikovati in oddajati 

veliko več informacij kot ostali. Nadarjenost ne označuje samo visokega inteligenčnega 

kvocienta, temveč da ima učenec tudi druge izjemne sposobnosti. 

V redkih primerih učenec izstopa samo na enem področju. Običajno so sposobnosti takšnih 

učencev raznovrstne in se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. »Saj je znano, da se 

matematična in muzikalna nadarjenost večkrat zdruţujeta v eni osebi (imata visoko 

pozitivno korelacijo).« (Trstenjak, 1981, str. 192). 

Na področju umetnosti se nadarjenost pokaţe ţe zelo zgodaj, vendar učenci lahko doseţejo 

rezultate le, če imajo zagotovljene ustrezne moţnosti. Za doseganje visoke storilnosti 

(visokih rezultatov) je potrebno medsebojno učinkovanje treh dejavnikov: ustvarjalnosti, 

motivacije in okolja.  

Za ustvarjalnost so pogoj naslednje sestavine:  

 divergentno mišljenje (mišljenje v najrazličnejših smereh in iskanje rešitev na 

neobičajne načine), 

 izvirnost (označuje izjemnost idej, ki so nekaj posebnega), 

 proţnost (omogoča hitro prestopanje na različne miselne ravni in zmoţnost 

obravnave problema z različnih zornih kotov) in 

 domiselnost, ki je neusahljiv vir novih idej in spodbud. 

Motivacija in okolje pa spodbujata marljivost, vztrajnost, ambicioznost, odobravanje 

okolja in optimalno spodbujanje. 

Visoka storilnost je odvisna od vseh naštetih dejavnikov. 
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Slika 4: Model sestavin razvoja talenta po Renzulliju (Nagel, 1987, str. 13). 

 

Nagel (1987) pravi, da imajo nadarjeni otroci velikokrat teţave z okoljem, v katerem 

ţivijo. So individualisti in imajo za svojo starost ţe močno izoblikovano osebnost. Ti 

otroci so bolj občutljivi na okolje, so zahtevnejši kot večina drugih otrok, trdovratnejši pri 

uveljavljanju svojih interesov in imajo veliko nezadovoljenih potreb. Da potešijo svojo 

vedoţeljnost, vsrkajo vse, kar slišijo in preberejo. Vse jim je zanimivo. 

Nagel (prav tam) meni, da nadarjeni postanejo problematični zato, ker so drugačni od 

drugih. So odraščajoči otroci, katerih osebnost se šele razvija in ki šele iščejo svoj svetovni 

nazor. Zato so le steţka kos dejstvu, da so drugačni od ostalih. So izjema, ne pravilo. 

Pogosto so samotarji, samosvoji ljudje. Osamljenost in izolacija sta teţavi, s katerima se 

morajo pogosto spopadati. Velikokrat se zato raje prilagodijo ostalim in se vedejo kot oni, 

namesto da bi delovali po svojih občutkih in sposobnostih. 

Premajhne zahteve so teţava vseh nadarjenih. Dolgčas pri pouku je lahko njihov največji 

sovraţnik motivacije in jim uničuje veselje do učenja. Zaradi neenakomernega razvoja 

nadarjeni nimajo prijateljev iste starosti. Hitro uvidijo, da jih sošolci ne razumejo. 

S svojimi miselnimi sposobnostmi segajo daleč čez meje svoje starosti, razmišljajo o 

problemih, ki jih njihovi vrstniki ne čutijo. Pozorni moramo biti tudi na njihov čustveni 

razvoj, saj so tam po razvoju in vsebini čustvovanja še vedno otroci. 
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2.7.2 Učiteljeva vloga pri delu z nadarjenimi 

Delo z nadarjenim učencem naj bi izhajalo iz naslednjih temeljnih načel: širitev in 

poglobitev temeljnega znanja, razvijanje ustvarjalnosti, uporaba višjih oblik in 

sodelovalnih oblik učenja, upoštevanje individualnosti, močnih interesov, spodbujanje 

samostojnosti in odgovornosti, skrb za celostni osebnostni razvoj, raznovrstnost ponudbe 

ter moţnost svobodne izbire, uveljavljanje mentorskih odnosov učitelj-učenec in skrb za 

to, da so nadarjeni sprejeti v svojem okolju. 

Jaušovec (1987) navaja prevladujoče karakteristike, ki bi jih po mnenju strokovnjakov 

moral imeti učitelj za učinkovito delo z nadarjenimi. Te karakteristike so: da je učitelj 

dobro razgledan na vseh področjih, da je dovolj izkušen in kritičnega mišljenja, da je 

dovolj proţen, ustvarjalen in domiseln, da je razumevajoč za nadarjene učence, da zna 

vzpostaviti pristen odnos in ima smisel za humor. Le tak učitelj bo uţival v delu z 

nadarjenimi učenci in jim tudi najbolj koristil. Athneslon in Colley (prav tam) sta opravila 

raziskavo z nadarjenimi otroci, katere sta spraševala, kakšne karakteristike bi po njihovem 

mnenju moral imeti njihov učitelj, kot učitelj in osebnost. Najpogosteje so bile navedene 

naslednje lastnosti: da jih razume, ima smisel za humor, da naredi učenje zabavno in je 

sproščen, da ne pretirava s tem, da vse ve, ter da razume dobre in slabe strani nadarjenosti.  

Sodobna šola poudarja koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci. Koncept dela z 

nadarjenimi je bil sprejet na seji Strokovnega sveta za splošno izobraţevanje RS februarja 

1999 (odslej Koncept). Zakon o osnovni šoli v 11. členu nadarjene otroke opredeljuje kot 

otroke s posebnimi potrebami. Izobraţevanje nadarjenih učencev se izvaja v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli, 12. člen, 3. odstavek: »Izobraţevanje posebej nadarjenih učencev 

se izvaja tako, da jim šola prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v 

dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.« 

 

2.7.3 Individualizirani načrt vzgojno-izobraževalnega dela (INDEP) na likovnem  

področju 

Učitelji so v praksi pri odkrivanju nadarjenih učencev pogosto pozorni samo na učence z 

razvitimi besednimi in logičnimi sposobnostmi. Učenci, ki nadpovprečno berejo, imajo 

bogat besedni zaklad, znajo razumsko razmišljati in dobro računati, se dobro izkaţejo na 

testih … so pogosto evidentirani za nadarjene. Učenci, katerih sposobnosti so drugje (npr. 
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pri likovni ustvarjalnosti, glasbi, plesu, tehničnem razmišljanju, občutku za skupnost, 

ustvarjalni domišljiji) in imajo včasih celo slabši učni uspeh, po mnenju učiteljev pogosto 

ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v programe za nadarjene. Tudi ti učenci si zasluţijo, 

da jih evidentiramo in razvijamo njihove sposobnosti. Nekateri učenci so talentirani samo 

za določeno področje in po zakonu enakovredno spadajo med nadarjene učence, saj 

njihove sposobnosti na določenem področju bistveno izstopajo od povprečja. Zavedati se 

moramo, da nadarjene in talentirane učence srečujemo v vseh druţbenih skupinah, tudi 

med tistimi učenci, ki obiskujejo dopolnilni pouk. V šolah je še vedno poudarek na 

jezikovnih in logično-matematičnih pristopih k učenju, zato veliko talentov učencev 

preprosto ostane neprepoznavnih.  

Področje, na katerem nadarjene in talentirane učence pogosto odkrijemo, je kreativnost. 

Čeprav ni nujno, da so umsko nadarjeni učenci tudi kreativni. Torrence (1977; po George, 

1997) je na tem področju naredil zanimive raziskave in sestavil kontrolni seznam, ki dobro 

pokaţe kreativne učence. Lastnosti, ki jih vključuje, so: spretnost pri skupinskih 

dejavnostih, izvirnost in vztrajnost pri reševanju problemov, sposobnost izraţanja čustev in 

smisel za humor. To so radovedni učenci, ki imajo ogromno energije, so idealisti ter se 

zanimajo za umetnost. Močno jih privlači tisto, kar je nenavadno, zapleteno in skrivnostno. 

Pri pouku likovne umetnosti nek izdelek oziroma idejo označimo za kreativno takrat, ko 

ustreza dvema lastnostima: originalnosti in uporabnosti. 

Tacol (1999) pravi, da učenec, ki je spoznan za talentiranega na likovnem področju, 

izstopa pri reševanju likovnih problemov s kreativnim likovnim izraţanjem. Naloga 

likovnega pedagoga je, da spremlja razvoj učenca, njegov način spoznavanja likovnih 

pojmov in individualnega likovnega izraţanja.  

Likovni pedagog mora upoštevati psihološko, pedagoško in likovno estetsko vsebino 

učenčevega likovnega izdelka. Ugotavlja, katera faza učenčevega razvoja se zrcali v 

likovnem izdelku. Na podlagi opazovanj vseh likovnih izdelkov skupine učencev ugotovi, 

kdo od učencev zaostaja v razvoju, kdo se likovno izraţa skladno z razvojem in kdo v 

razvoju prehiteva. Te meje so včasih zabrisane in včasih ni tako enostavno opredeliti 

učenčevega likovnega razvoja oziroma likovno izraţanje uvrstiti v določene faze. 

Učenec lahko pokaţe svojo ustvarjalnost ţe v načinu, kako vleče črto, katere barve izbira, 

pri načinu obdelave materiala, v načinu prikaza prostora in v prikazu likovnega motiva. 

Likovno nadarjenost ugotavljamo po izvirnosti, občutljivosti, senzibilnosti, pestrosti 
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zamisli, osebnem načinu dela in estetski organizaciji. Če je izdelek izviren, je nov, 

neobičajen, redek in daleč od ţe znanih rešitev in odgovorov (Pibernik, 2006). 

 

INDEP (individualizirani program VIZ dela) z likovno nadarjenim učencem 

 

Pri delu na likovnem področju se organizira program, ki zadovolji specifične vzgojno-

izobraţevalne potrebe nadarjenih učencev. Codd (2007) pravi, da je eden najboljših 

načinov za zdrav socialni razvoj nadarjenih njihovo zdruţevanje v skupine. S tem, ko 

nadarjenemu učencu omogočimo druţenje z vsaj s pet do sedem nadarjenimi vrstniki, 

pomembno povečamo moţnost, da si bo našel sebi podobnega in bo imel boljše moţnosti 

za prilagajanje. Različne obogatitvene dejavnosti predstavljajo dobre moţnosti druţenja, ki 

so, kot pravi Codd (prav tam), izjemnega pomena za nadarjene. 

Zato mora učitelj (mentor) nadarjenemu učencu na likovnem področju omogočiti 

sodelovanje na čim večjem številu raznolikih aktivnostih, npr. na likovnih natečajih, 

likovnih kolonijah, ex temporih, likovnih delavnicah, ker to predstavlja specifične 

izkušnje, ki omogočajo nadaljnji razvoj nadarjenosti na likovnem področju. 

 

Cilji programa na likovnem področju (Učni načrt likovne vzgoje, 2007): 

- celosten razvoj učenca (njegovih interesov, sposobnosti, talentov, osebnosti), 

- usmerjenost k procesu, 

- razvijanje različnih nivojev miselnih procesov (s problemsko zastavljeno likovno 

nalogo), 

- zagotavljanje moţnosti pozitivnih izkušenj in doţivetij, 

- krepitev zaupanja vase in notranje motivacije z izboljšanjem likovnih tehnik na 

področjih, ki učencu niso blizu, 

- razvijanje socialnih spretnosti in različnih učnih stilov z udeleţbo v likovnih 

kolonijah, 

- zadovoljevanje učenčevih kognitivnih, ustvarjalnih, čustvenih in socialnih potreb. 

Za realizacijo ciljev izberemo vsebine in dejavnosti, ki bodo zadovoljevale interes in 

sposobnosti nadarjenega učenca in mu nudile moţnost, da sledi in poglablja svoje najbolj 

izraţene interese. Dejavnosti mu morajo ponuditi izkustveno učenje, samostojnost, 
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svobodo, preizkušanje in uporabo vseh čutil. Spodbujajo naj učenčeve strategije 

dojemanja, izraţanja in mišljenje. Razvijajo naj občutljivost za likovne probleme in zavest 

o moţnih rešitvah. Vplivajo naj na več logičnih in kreativnih miselnih procesov. 

Omogočajo in podpirajo naj pozitivno samopodobo in razvijajo osebnostne karakteristike 

učenca. 

 

2.8  LIKOVNA KOLONIJA – EX TEMPORE – LIKOVNI NATEČAJ – 

POUK LIKOVNE UMETNOSTI  

 

V nadaljevanju bomo predstavili navedene likovne dejavnosti kot oblike dela na likovnem 

področju z mladostniki. 

 

2.8.1 CILJI IN NAMEN ORGANIZACIJE LIKOVNE KOLONIJE 

Talent posameznika ostane neizkoriščen, če nima podpore okolja in zmoţnosti razvijanja 

svojega likovnega potenciala. Likovna kolonija ponuja nov zagon v ustvarjanju. Vsak, ki 

se je ţe udeleţil likovne kolonije, ve, da so pomembni tudi pogovori o likovni umetnost in 

o ustvarjanju z ostalimi udeleţenci. »Kolonija – to je sprememba, ki ti da nov impulz, da 

lahko delaš.« (Torkar, 2002, str. 16). 

V SSKJ najdemo zapis, da je slikarska kolonija »organizirano krajše skupno bivanje in 

delo slikarjev«. Kolonije zajemajo tudi ostala likovna področja – poznamo kiparsko, 

grafično in lončarsko kolonijo. Umetniki tako ustvarjajo z različnimi materiali in tehnikami 

v različnih likovnih področjih.  

V razpisih likovnih kolonij za organizacijo takšnega dogodka zasledimo sledeče razloge: 

»Osnovni koncept kolonije je ustvarjalno druţenje in spoznavanje mladih likovnikov 

širšega geografskega področja z namenom pridobivanja kvalitetnih likovnih izkušenj.« 

(Razpis za mednarodno kolonijo mladih Črnomelj, 2008). Razlogi za organizacijo kolonije 

so torej različni: delo v delavnicah, socialna klima, ideje, pogovor učencev o likovnem 

ustvarjanju, druţenje mentorjev, moţnost dela z nadarjenimi učenci. To je samo del 

motivacijskih dejavnikov, ki potrjujejo, da so likovne kolonije lahko del učnega procesa za 

učenca in mentorja. Mentorji in učenci imajo boljše pogoje za delo, saj sami izberejo 

lokacijo, kjer bodo ustvarjali. V skupini je manjše število udeleţencev oz. ustvarjajo 
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individualno. Ker imajo več časa, se večinoma lotijo tudi zahtevnejše likovne tehnike. 

Velikokrat so opazna nova iskanja, nove rešitve. Poudarek je na samostojnem delu.  

Torkarjeva likovna kolonija, ki jo za osnovnošolce od leta 2005 organiziramo na Koroški 

Beli, se imenuje po slikarju Jaku Torkarju, ki je do leta 1942 tu obiskoval osnovno šolo. 

Nekoč je dejal: »Na koloniji se druţiš s svojimi kolegi, in če je to še tvoja generacija, je pa 

sploh prima.«  (Torkar, 2002, str. 16). 

S to kolonijo smo mladim v našem kraju ţeleli omogočiti bogato izkušnjo ustvarjalnega 

dela v pozitivnem vzdušju. Namen organizacije likovne kolonije za osnovnošolce je 

predvsem spodbujati ustvarjalnost mladih na likovnem področju. Likovna kolonija se od 

pouka likovne umetnosti razlikuje po tem, da učenci ustvarjajo v naravi na točno določen 

termin, na izbranem kraju, s svojimi vrstniki iz drugih šol. Likovne kolonije ne ţelimo 

primerjati z učnim procesom v razredu, saj menimo, da je takšno delo bolj nadgradnja 

oziroma nadaljevanje pouka likovne umetnosti. Likovne kolonije se udeleţijo učenci po 

svoji lastni izbiri in imajo več moţnosti pri izbiri likovnega področja (tehnike), v kateri 

bodo ustvarjali. Hkrati pa spoznavajo ustvarjalce, vrstnike in ostale mentorje, s katerim 

lahko konstruktivno raziskujejo in dodelujejo svoje likovno izraţanje.  

Ob organizaciji prve Torkarjeve likovne kolonije smo se spraševali, kakšni naj bodo 

organizacija, izvedba, končni rezultati ter namen in cilji kolonije. Glavno izhodišče pri 

organizaciji dogodka smo iskali v splošnih in operativnih ciljih likovne vzgoje, zapisanih v 

učnem načrtu. Eden izmed glavnih ciljev je, da se udeleţenci likovno (estetsko), 

ustvarjalno, intelektualno in vzgojno razvijajo (Učni načrt likovne vzgoje, 2007). 

Organizacija in izvedba do sedaj sedmih Torkarjevih likovnih kolonij je pokazala tako 

pozitivne kot tudi negativne stvari. Kot pozitivne bi poudarili ustvarjalnost mladih, kot 

negativne pa iskanje sponzorjev za financiranje kulturne dejavnosti. 

Udeleţenci poudarjajo, da jim je bolj kot tekmovanje za nagrade všeč ustvarjalno druţenje, 

kar kaţejo tudi rezultati naše kvalitativne in kvantitativne raziskave. Poudarjajo tudi, da z 

udeleţbo in opazovanjem drugih ustvarjalcev (udeleţencev) dobijo marsikatero novo idejo. 

Najbolj pa so ponosni, da dobijo potrdilo o sodelovanju – ne glede na rezultate. Za tiste, ki 

prejmejo nagrade za doseţke, pa je to še dodatna pozitivna zunanja motivacija.  

Enako navaja Krajnc (2013), da likovna kolonija za nadarjene učence, imenovana Paletka, 

ni manifestacija tekmovalnega značaja, temveč projekt, v katerem zdruţujejo ţeljo po 
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ustvarjanju in popularizirajo likovno dejavnost. Ţelijo oblikovati širšo kulturno zavest 

mladih.  

  

Sliki 5 in 6: Učenci, fotografirani na II. Torkarjevi likovni koloniji na Koroški Beli, 2007, avtorica fotografij Katja 

Operčkal. 

Pri postavitvi razstave Torkarjeve likovne kolonije pomagajo udeleţenci, zaenkrat zaradi 

organizacije učenci Osnovne šole Koroška Bela. Zaradi ustvarjalnega duha dogajanja, ki se 

dogaja takrat v kraju, si vedno več otrok ţeli sodelovati. 

Poseben poudarek velja nameniti dejstvu, da se tudi učenci, ki drugače niso tako 

zainteresirani za likovno ustvarjanje, ţelijo sodelovati. Opaţamo, da jim ni toliko do 

priznanj, kot do udeleţbe in likovnega ustvarjanja. 

Preko spremljanja organizacije kolonije, do končne realizacije in postavitve razstave, pa 

smo naleteli tudi na nekatere teţave. Zaradi organizacijskih moţnosti je bilo npr. potrebno 

število udeleţencev omejiti. Tudi drugi mentorji so opozarjali na problematiko o izboru 

učencev, ki bodo sodelovali. Razlogi so različni, npr. preveliko število otrok, ki so 

zainteresirani za sodelovanje ali da imajo učenci, ki bi radi sodelovali, takrat druge 

obveznosti. 

Organizacijsko je potrebno poskrbeti za prostor in material. Pri vseh dejavnostih smo 

odvisni od finančnih sredstev, tako da tudi nagrade niso visoke, ampak simbolične. Kar je 

lahko tudi prednost, saj to pomeni, da se kolonije udeleţenci ne udeleţujejo zaradi nagrad.  

Velik poudarek pri organizaciji je tudi medijska odmevnost dogodka. Lahko 

predpostavimo, da je reklama bistvenega pomena, saj le na ta način pridobimo udeleţence. 

Pomembna je tudi medijska pozornost ob izvajanju kolonije in ob zaključni razstavi. Ob 

organizaciji prve likovne kolonije v nekem kraju mora biti poudarek na oglaševanju 

dogodka največji, saj naslednja leta udeleţenci dogodek ţe poznajo in ga, če jim je bil 

všeč, priporočajo tudi svojim znancem. 
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Teţave lahko nastanejo tudi pri dokumentiranju del. Pri dokumentiranju del Torkarjeve 

kolonije na začetku ni bilo dovolj finančnih sredstev, da bi natisnili publikacijo z izdelki, ki 

so nastali v koloniji. Izkušnje kaţejo, da je pomembno, da se pri organizaciji kolonije 

prijavljamo na drţavne in občinske razpise ter se obrnemo na lokalne sponzorje.  

Podobne izkušnje imajo tudi drugi organizatorji takšnih dogodkov. Eden izmed 

organizatorjev prve mednarodne kolonije v Črnomlju je tako v intervjuju (Priloga 3) 

poudaril, da se brez sodelovanja in brez podpore lokalne skupnosti (Ministrstva za šolstvo 

in šport, Občine Črnomelj in Zavoda za izobraţevanje in kulturo Črnomelj) kot likovni 

pedagog tega projekta ne bi lotil. V veliko pomoč mu je bil organizacijski vodja projekta iz 

Zavoda za izobraţevanje in kulturo Črnomelj, ki je prevzel finančno, medijsko in 

organizacijsko plat projekta. 

Pri pripravi in izvedbi kolonije vedno lahko pride tudi do teţav. Organizacija takšnega 

projekta je zelo zahtevna. Vsak korak mora biti vnaprej dobro organiziran, tudi najmanjše 

malenkosti, npr. ali bodo učenci čopiče prinesli s seboj ali jih ponudi organizator. Zavedati 

se tako moramo, da moramo pri organizaciji imeti pripravljenih več moţnosti, npr. imeti 

moramo nekaj dodatnega materiala. Sledijo še predvidevanja, kam nastaniti takšno število 

učencev, če bo slabo vreme itd.  

Pri vsakem načrtovanem delu moramo imeti konstruktivno kritiko in kot učiteljici začetnici 

mi je ob prvih izvedenih kolonijah vsaka kritika kolegov, ki so pri dogodku sodelovali, 

pomagala izboljšati organizacijo in potek kolonije. Vsako opaţanje in svetovanje namreč 

pomeni doprinos k pedagoškemu delu.  

Učitelji, ki ţe dolgo delujejo v pedagoškem poklicu in imajo veliko dobre prakse, so vsako 

leto poudarjali, naj projekt obdrţimo in spodbujali k nadaljevanju. Iz pogovora likovnih 

pedagogov na II. Torkarjevi likovni koloniji, ki je potekala 9. maja 2007, lahko 

izpostavimo komentar učitelja z dolgoletno in uspešno pedagoško prakso, ki pravi, da 

likovno kolonijo za osnovnošolce potrebujemo tako učitelji kot učenci. Največ se namreč 

naučimo drug od drugega. 
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2.8.2 ORGANIZACIJA LIKOVNE KOLONIJE 

V prejšnjem poglavju smo opisali ţe kar nekaj podrobnosti v povezavi z organizacijo 

likovne kolonije. Na kratko lahko potek organizacijo kolonije strnemo v nekaj alinej, ki se 

nahajajo v nadaljevanju.  

 Oblikovati idejo o likovni koloniji. Kakšni so njeni cilji in namen, kako jo 

realizirati? Vse to jasno zapisati. 

 Pridobiti sodelavce (mentorje). Porazdeliti delo v več sklopov. Vsak mentor naj bo 

za nekaj zadolţen (vsak npr. prevzame eno delavnico ali eno zadolţitev). 

 Pridobiti finančna sredstva (razpisi, lokalni sponzorji). Dobro je, če je nekdo 

zadolţen za finančna sredstva in za stike z mediji. 

 Zagotoviti prostor. Časovno in prostorsko organizirati prihod udeleţencev. 

Poskrbeti za prehrano in namestitev. 

 Po zastavljenih kriterijih omejiti število udeleţencev (npr. po dva udeleţenca iz 

vsake šole ali izbor udeleţencev po poslanih delih). Kriteriji morajo biti javno objavljeni. 

 Povabiti akademske umetnike ali likovne pedagoge, da sestavijo komisijo za 

vrednotenje končanih likovnih del v koloniji. Komisija naj ţe vnaprej izoblikuje in 

predstavi kriterije, po katerih bodo izbirali dela za razstavo in nagradili dela. 

 Zadolţiti nekoga, ki bo organiziral postavitev razstave. 

 Zadolţiti nekoga za končno prireditev, podelitve nagrad in otvoritev razstave. 

 Razpisati razpis. Izkušnje kaţejo, da prevelika ali prekratka časovna razlika pred 

dogodkom ni dobra. Priporočamo dva meseca razlike. 

 Izpeljati likovno kolonijo. Obvestiti medije in krajane. 

 Končna evalvacija in poročilo.  

Vedno pripraviti več planov. Biti ustvarjalni in prilagodljivi. Vsako situacijo se lahko 

rešuje na več načinov.  

 

»Proţen mislec prihaja do številnih idej in rešitev.« (Musek in Pečjak, 2001, str. 174). 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo  

33 
 

2.8.3 RAZPISI IN PRIMERJAVA LIKOVNIH NATEČAJEV IN LIKOVNIH 

KOLONIJ TER EX TEMPOROV 

Likovni pedagogi ugotavljajo, da so likovni natečaji dobri, vendar v likovni koloniji skupaj 

vzporedno ustvarjajo različni ljudje (zdruţi se več različnih pogledov) in vsak lahko najde 

nekaj, kar mu da spodbudo in energijo za delo naprej (iz pogovora likovnih pedagogov na 

II. Torkarjevi likovni koloniji, Koroška Bela, 9. maj 2007). 

Število razpisov za likovne natečaje vsako leto narašča. Učiteljem, mentorjem prinašajo 

točke za napredovanja, učencem priznanja in večkrat bogate nagrade. Pa je to prava 

motivacija? Prevodnik (2007) pravi, da »/v/prašanja in dileme o (ne)koristnosti likovnih 

natečajev so zvezda stalnica likovnopedagoških pogovorov zadnjih nekaj desetletij doma 

in v svetu«. 

Veliko učiteljev, pravi Prevodnik (prav tam), je navdušenih, z vrsto argumentov za, ostali 

temu nasprotujejo. Z avtorjem se strinjam, da vsi natečaji ne pripomorejo k uresničitvi 

splošnih ciljev učnih načrtov ter k večji motiviranosti učencev za likovno izrazno delo. 

Zato morajo kot likovni pedagogi razmisliti, kateri natečaji so samo zunanja motivacija in 

pri katerih z učenci sodelujemo z namenom, da podkrepimo notranjo motivacijo za 

ustvarjanje. 

Ne smemo pozabiti dejstva, da je uspešnost na likovnih natečajih tudi učiteljeva in 

učenčeva pohvala za njihovo delo. Likovni natečaji, ravno tako likovne kolonije in ex 

tempori za osnovnošolce, morajo biti osnovani na podkrepitvi notranje motivacije za 

likovno ustvarjanje in ne na bogatih nagradah. Pri tem simbolične nagrade oziroma 

materialne nagrade (pripomočki in material za likovno ustvarjanje) niso sporne. Današnja 

šola je ţal usmerjena v storilnostno tekmovalnost na vseh področjih. Zato moramo vsako 

likovno dejavnost izpeljati po pedagoških učnih procesih.  

Bistveni so cilji kolonije, ex tempora ali likovnega natečaja. Cilj je razvijati ustvarjalni 

potencial, ni pa poudarka na pridobivanju izjemnih rezultatov likovnih del. Pomembno je, 

katera spoznanja in vedenja bodo udeleţenci od vrstnikov in mentorjev pridobili. Ko 

mladim omogočimo primerno okolje in vzdušje, so bolj samozavestni in se v tako 

oblikovanem ustvarjalnem okolju upajo izraţati na svoj lasten način. 

V likovne kolonije in ex tempore mentorji, glede na prakso, prijavijo likovno talentirane 

učence.  
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V Sloveniji se pojavljajo razpisi za različne likovne kolonije za osnovnošolce in ex 

tempore (npr. Mala Groharjeva kolonija v Škofji Loki, Torkarjeva likovna kolonija na 

Koroški Beli, Ex tempore Strmol, Likovni Ex tempore Osnovna šola Rodica Domţale, 

Mednarodna kiparska likovna kolonija Črnomelj, Mala Napotnikova kiparska kolonija). 

Prireditve so si po značaju podobne z malenkostnimi razlikami. Če pogledamo program 

Male Groharjeva kolonije v Škofji Loki in Ex tempora Strmol, sta programsko popolnoma 

enaka (Priloga 1 in Priloga 2). Npr. mentorji (učitelji likovne umetnosti v osnovni šoli) 

izberejo in prijavijo tri učence, dejavnost traja en dan, likovna področja so iz oblikovanja 

na ploskvi: risanje in slikanje. Strokovna ţirija izbere likovna dela, ki so nagrajena oziroma 

so jim podeljena priznanja.  

Zakaj potem nastopijo tu različna poimenovanja dejavnosti? 

 

2.8.3.1  Razlika med ex temporom in likovno kolonijo 

Zaradi pogoste zamenjave pojmov likovna kolonija in slikarski ex tempore je pomembno, 

da razjasnimo bistvene elemente obeh prireditev. Čeprav opozarjamo, da se v Sloveniji in 

tudi v tujini prireditvi oziroma razpisani pogoji prepletajo, zato ni več ostre meje med 

njima. Mogoče tudi zato, ker likovne kolonije postajajo, predvsem za osnovnošolce, 

enodnevne. Razlogi so prostorski, finančni in povezani s šolsko birokracijo. 

Spet drugi razlog je tekmovalni duh (izbor del za priznanja in nagrade) v likovnih 

kolonijah, ne samo v Sloveniji, temveč tudi v tujini. Uspešna likovna pedagoginja z 

dolgoletno pedagoško prakso opisuje primer likovne kolonije v Hong Kongu za 

osnovnošolce, katere se je s tremi učenci udeleţila leta 2014 (zapis je iz pogovora z 

avtorico na ex temporu Strmol, 2015). Avtorica  pravi, da je strokovna ţirija, sestavljena iz 

dvanajstih mednarodnih priznanih umetnikov, izbrala likovna dela učencev za priznanja ter 

nagrade vsak dan in ne samo ob koncu likovne kolonije. Nad njimi so cel dan bedeli 

»paparaci« in fotografirali ter spremljali ustvarjanje učencev in sodelovanje mentorja. Kot 

mentor se niti z roko ni smela pribliţati učencu, svetovala mu je lahko samo od daleč; če 

ne, bi lahko bila diskvalificirana. Vse je bilo zastavljeno v zelo tekmovalnem duhu. 

Likovna kolonija (Intihar, 2000) je zasnovana tako, da v njej sodelujejo povabljeni. 

Organizatorji jim nudijo prenočišče, hrano, likovni material in pripomočke, po ţelji tudi 

likovne mentorje. Organizator od vsakega sodelujočega obdrţi eno likovno delo. Ostala 
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dela razstavijo (izberejo mentorji ali ţirija) in so po zaključku razstave vrnjena avtorjem. 

Glavni namen in cilj likovne kolonije je druţenje učencev v prostem času, kjer se lahko 

tudi likovno izobraţujejo in širijo spoznanja. 

Intihar (prav tam) pravi, da na prireditvi ex tempore sodelujejo neposredno vabljeni učenci. 

Organizator razpiše obveznosti udeleţencev in pravila: temo in čas dela, format dela, 

likovno tehniko. Določeno je tudi število in višina nagrad. Likovne podlage so označene z 

ţigom in zaporedno številko. Ţirija na koncu izbere najboljša dela, katera razstavi in 

avtorjem podeli nagrade. Izraz ex tempore izhaja iz latinskega jezika in sicer iz besede ex 

(iz) in tempus (čas). V slovarju tujk ga razlagajo kot izvedbo brez priprave. 

Z avtorico Intihar (2000) se glede nekaterih elementov ex tempora in likovne kolonije 

strinjamo, vendar po preučevanju likovnih kolonij za osnovnošolce in iz prakse (ex 

temporov) ugotavljamo, da učenci niso neposredno vabljeni. Vabljene so osnovne šole; 

učence (pogosto je število omejeno na tri) izbere njihov učitelj likovne umetnosti. Tudi 

likovne tehnike pogosto niso določene, so proste. Strokovne ţirije pogosto zastopajo 

likovni umetniki, likovni pedagogi ali umetnostni zgodovinarji. Včasih ţirijo zastopa en 

član. V dobro organiziranih prireditvah so kriteriji za izbor najboljših del ţe vnaprej 

razpisani. Upoštevana je tudi starost udeleţenca in njegova zmoţnost likovnega izraţanja 

pri njegovi starosti. V Sloveniji še vedno ne prevladujejo bogate nagrade; ponavadi so 

simbolične in povezane z likovnimi pripomočki za ustvarjanje (slikarska stojala, likovni 

material npr. barve ali glina, likovni tečaji, knjige ...). Učence pritegnejo motivi 

zadovoljstva oziroma uţitka v izraţanju in razvijanju likovnih spretnosti in druţenju s 

sovrstniki; včasih pa tudi tekmovalnost. 

V likovni koloniji v Hong Kongu je bolj kot druţenje v ospredje postavljeno tekmovanje. 

Tudi tekmovalci iz drugih drţav so zelo tekmovalno naravnani. Mentorica (zapis je iz 

pogovora z avtorico na ex temporu Strmol, 2015) razlaga, da so otroci izdelovali vrhunske 

likovne izdelke; vse je bilo šolsko zelo vzorno narejeno, izdelano v podrobnostih in 

natančno tehnično izvedeno. Toda ob vsem tem nekateri likovni izdelki niso imeli »duše«. 

Likovno izraţanje otrok je bilo torej fantastično tehnično dovršeno, ampak včasih brez 

globine, »šablonsko«; udeleţenci pa so bili zelo tekmovalno naravnani. V Sloveniji 

likovne kolonije in ex tempori še vedno potekajo v bolj likovno sproščenem izraţanju in 

druţabno naravnanem vzdušju, kar je bistvo vsega.  
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Mentorica podobno opisuje tudi likovno 

kolonijo, ki se je je z učenci udeleţila na 

Portugalskem. Tudi ta je bila zastavljena 

v bolj tekmovalnem vzdušju kot v 

Sloveniji, ampak še vedno manj 

tekmovalno kot na Kitajskem. 

 

  

 

 

 

2.8.4 PRIMERJAVA LIKOVNIH KOLONIJ ZA OSNOVNOŠOLCE V 

SLOVENIJI IN TUJINI 

Mala Groharjeva kolonija – Škofja Loka  

Mala Groharjeva kolonija je enodnevno likovno srečanje osnovnošolcev gorenjskih 

osnovnih šol in nekaterih drugih slovenskih osnovnih šol. Na šole JSKD2 pošlje razpis, na 

katerega mentorji prijavijo tri osnovnošolce. Ti na predpisani dan v dopoldanskem času z 

mentorjem pridejo v Škofjo Loko in čez dan rišejo ter slikajo 

Škofjo Loko. Likovni motiv zabeleţijo njene znamenitosti, 

trge, atrije, ulice in različne druge vedute mesta. 

Ob zaključku ustvarjanja se v Sokolskem domu v Mali dvorani 

odda likovne izdelke, izmed katerih ţirija (likovni umetnik) 

izbere deset najbolj uspešnih. V preddverju Sokolskega doma 

so na ogled izbrani likovni izdelki, ki so nastali na Mali 

Groharjevi koloniji. Ob zaključku nagrajencem podelijo 

priznanja.  

 

 

                                                 
2
 Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

Slika 8: Učenka fotografirana na 

Mali Groharjevi koloniji, Škofja 

Loka, september 2011, avtorica 

Katja Operčkal. 

Slika 7: Likovni izdelek iz kolonije v Hong Kongu. 

(http://www.osdj-cerklje.si/index.php?page=hongkong).   
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Mala Napotnikova kiparska kolonija – Zavodnje nad Šoštanjem 

Pred 41 leti (1973) je v Zavodnjah zaţivela Mala Napotnikova kiparska kolonija, kjer 

učenci pod vodstvom likovnih pedagogov ohranjajo tradicijo kiparstva v lesu. Ob 

ustanovitvi je bila to prva mala kiparska kolonija v Sloveniji. Poglavitni namen likovne 

kolonije je ohranjati izročilo kiparja Ivana Napotnika, avtorja mojstrskih plastik v lesu, 

rojenega leta 1888 v Zavodnjah. 

 

 

Udeleţenci ustvarjajo montaţne kipe oziroma plastike iz različnih kosov lesa, izdelujejo 

prostostoječe – oble plastike in reliefe. Ustvarjajo z dodajanjem in odvzemanjem 

materiala, klešejo, reţejo, rezbarijo, se urijo z dleti … Mlade kiparje spodbujajo 

mentorji, likovni pedagogi ali umetniki, ki jih usmerjajo v iskanju motivov. Kolonijo 

sklenejo z ogledom kipov oziroma plastik, nastalih v koloniji. 

 

 

  

Slika 10: Mala Napotnikova kiparska kolonija 

(http://www.vilamojca.si/sl/node/76). 

 

 

Slika 9: Mala Napotnikova kiparska kolonija 

(http://www.vilamojca.si/sl/40-mala-napotnikova-kiparska kolonija). 

http://www.vilamojca.si/sl/40-mala-napotnikova-kiparska
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V času obstoja kolonije je nastalo veliko kiparskih del 

in izredno lepa zbirka. Zato so ob štiridesetletnici 

dogodka v Galeriji Velenje postavili na ogled izbor 

del iz te zbirke in postavili razstavo o kiparju Ivanu 

Napotniku.  

Kolonija poteka dva dni, čemur sledi otvoritev 

razstave kiparskih izdelkov. Sodelujejo učenci iz 

Mozirja, celjskih osnovnih šol in osnovnih šol Šaleške 

doline. Iz vseh šol pridejo trojke (trije učenci) z 

mentorjem (učiteljem likovne umetnosti).  

 

 

 
 
Sliki 11 in 12: Razstava 40- let Male 

Napotnikove kiparske kolonije 

(http://www.galerijavelenje.si/p/arhiv/dog/73-

40-let-male-napotnikove-kiparske-kolonije/). 

 

Paletka 

 

Otroška likovna kolonija Paletka ponuja učencem obliko ustvarjanja v likovno problemsko 

naravnanih delavnicah, ki jim omogočajo, da spoznajo najrazličnejše likovne panoge, 

pristope in tehnike. Prijavijo se lahko učenci osnovnih šol, stari od 11 do 15 let. Učitelji 

likovne umetnosti izberejo največ osem učencev, poznavajoč njihove ustvarjalne 

zmoţnosti, nagnjenja in za katere menijo, da lahko v likovni koloniji nadgradijo likovno 

izraţanje in znanje. Učenci se nato po posvetu s svojim učiteljem likovne umetnosti in z 

vednostjo staršev prijavijo na priloţenem prijavnem obrazcu. Če se na posamezno 

delavnico prijavi preveč udeleţencev (število udeleţencev je v posamezni delavnici 

omejeno), se na osnovi posveta z likovnim pedagogom prijavljenega preusmeri v drugo ali 

tretjo izbrano delavnico. Udeleţencem so dani pogoji za likovno ustvarjalno izraţanje na 

več likovnih področjih. V letu 2014 so izvedli sledeče delavnice: slikanje na pokrove 

platišč – mešanje tehnik, spoznavanje raznolikosti dimenzij likovnega sporočanja (likovno 

eksperimentiranje, prosta tematika); kiparska delavnica – seznanitev s tehniko oblikovanja 

z glino (razširitev kiparskih znanj in spretnosti, modeliranje z glino); slikarska delavnica – 

mešanje tehnik, spoznavanje raznolikosti dimenzij likovnega sporočanja (uporaba različnih 

slikarskih materialov, izdelava slike v kombinirani tehniki); mozaik – spoznavanje 

osnovnih postopkov izdelave mozaika (praktično delo, kreacija mozaika); črno-beli 
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fotoklub – fotografije (obdelava in izdelava fotografij v slogu foto temnice); fotomontaža, 

re-kompozicija – fotomontaţa fotografij delov pokrajine ali različnih delov portreta (prosta 

tema, likovno eksperimentiranje: iz strganih in izrezanih oblik izdelati kreativno 

rekompozicijo); animirani film – osnove in spoznavanje zvrsti animacije (izdelava in 

predstavitev animiranega filma).  

Delovni dan v koloniji poteka sledeče: ob 9.00 zbor udeleţencev v OŠ Jarenina, malica, 

predstavitev projekta, razporeditev po delavnicah, 9.30–13.00 delo v delavnicah, 13.00–

14.00 kosilo in prosti čas, 14.00–16.30 delo v delavnicah, 16.30–17.15 pregled doseţkov 

dneva, ob 17.30 odhod. 

Delavnice vodijo ugledni likovni pedagogi, ki s svojimi referencami zagotavljajo, da mladi 

likovni talenti s svojim sodelovanjem najdejo moţnost uveljavitve. Strokovna komisija, oz. 

kot so se poimenovali sami »mentorski tim« Paletke, izmed nastalih likovnih izdelkov 

izbere tiste, ki jih mesec dni kasneje razstavi v razstavišču društvenega prostora KUD 

Kajuh Jarenina. Na otvoritev razstave so vabljeni vsi udeleţenci, njihovi starši in širša 

javnost. Udeleţenci in mentorji na prireditvi prejmejo priznanje za sodelovanje in katalog 

(Razpis za likovno kolonijo Paletka 2014). 

 

Trgatev – Bistrica ob Sotli 

Na Osnovni šoli Bistrica ob Sotli poteka tradicionalna otroška likovna kolonija, ki nosi ime 

Trgatev. Začetek organizacije te likovne kolonije sega v leto 1977. Temu je sledil krajši 

presledek, od leta 1982 pa se vsako leto v začetku oktobra oziroma v času trgatve zberejo 

mladi v Bistrici ob Sotli. Sodelujejo učenci in mentorji iz osnovnih šol iz Slovenije in 

Hrvaške. Po uvodnem sprejemu, kratkem kulturnem programu in splošnih navodilih 

se učenci in njihovi mentorji podajo na različne lokacije ustvarjanja. Pri svojem likovnem 

upodabljanju izbranih motivov uporabijo različne likovne tehnike na predpisano tematiko 

»trgatev«. Dogodek se izvede tudi v primeru slabega vremena. Vreme ne moti mladih 

likovnih ustvarjalcev pri njihovem delu ter pri spletanju novih prijateljstev in 

medsebojnem druţenju. Ob odprtju likovne razstave izbranih del likovne kolonije poteka 

tudi podelitev nagrad ustvarjalcem, ki jih izbere strokovna komisija pod vodstvom 

akademskega slikarja. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo 

 

40 
 

Torkarjeva likovna kolonija – Koroška Bela 

Torkarjeva likovna kolonija je nacionalni projekt OŠ Koroška Bela Jesenice. Pri projektu 

Torkarjeva likovna kolonija vključujejo učence UNESCO šol v kulturno ţivljenje oţjega in 

širšega okolja. Poudarek je na kulturnem vrednotenju in varovanju kulturne dediščine. 

Učenci se poveţejo z vrstniki iz drugih šol in z različnimi oblikami likovnih dejavnosti 

ustvarjajo likovna dela na prostem.  

Udeleţenci ustvarjajo v delavnicah: slikanje krajine (slikanje na prostem), risanje kulturne 

dediščine kraja Koroška Bela in Javornik, kiparstvo (izdelava figure), digitalna fotografija, 

fotografija in lončarstvo. Vsi ustvarjajo na isto tematiko, katera je predhodna zapisana v 

razpisu za likovno kolonijo. V kolonijo mentorji lahko prijavijo po tri učence iz ene šole in 

jih na njej tudi spremljajo. Med sprehodom po kraju si sami izberejo likovni motiv in ob 

tem razmišljajo, kje je kulturna dediščina kraja in kaj bi ga najbolje predstavilo oz. kako bi 

predstavili razpisano temo. Izbrani motiv nato upodobijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko učenci izdelujejo likovna dela, skozi svoje oči doţivljajo utrip in kulturno dediščino 

kraja. Razvijajo zmoţnost doţivljanja lepote narave, zmoţnosti opazovanja, 

predstavljivosti, likovnega mišljenja in domišljije. Ob ustvarjanju se poveţejo s krajani, 

kateri jih z veseljem opazujejo in se z učenci pogovarjajo o ţivljenju v kraju in zgodovini 

kraja.  

 

 

Slika 13: Izdelek II. Torkarjeve likovne kolonije na Koroški Beli, 2007, 

avtor fotografije: Sandi Novak. 
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Slika 14: Izdelek  II. Torkarjeve likovne kolonije 

na Koroški Beli, 2007, avtor fotografije: Sandi 

Novak. 

 

 

Vsa dela so razstavljena, mentorji in udeleţenci dobijo priznanja za sodelovanje. Na koncu 

ţirija izbere dela iz vsake delavnice in jih nagradi. Kriteriji za izbor del so ţe vnaprej 

zapisani in predstavljeni udeleţencem.  

 

 

Ex tempore Strmol 

Ex tempore Strmol je Unescov nacionalni projekt na temo Kulturna dediščina domačega 

kraja. Učenci se druţijo in likovno ustvarjajo v obliki ex tempora, ki poteka na gradu 

Strmol in v njegovi neposredni okolici v bliţini Cerkelj na Gorenjskem. Sodelujejo učenci 

slovenskih osnovnih in srednjih šol, ki so vključene v UNESCO ASP net, in osnovnih šol 

Gorenjske, v starosti od 10 do 18 let. Vsaka šola lahko sodeluje s tremi učenci in z 

mentorjem. Za motiviko si udeleţenci na predlog organizatorja izberejo  karkoli v 

povezavi s stavbno (grad) in naravno (park, bajer …) dediščino posestva gradu Strmol. 

Ustvarjajo po opazovanju motiva, ki ga izberejo sami ali se izraţajo ilustrativno po 

vodenem ogledu in predstavitvi zgodovine gradu. Likovna tehnika je prosta (dovoljene so 

različne risarske, slikarske in kombinirane tehnike). Oddana dela pregleda in oceni 

Slika 15: Izdelek  II. Torkarjeve likovne 

kolonije na Koroški Beli, 2007, avtor 

fotografije: Sandi Novak. 
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strokovna komisija, ki izbrana dela udeleţencev iz vsake starostne skupine nagradi z 

unikatnimi priznanji ter praktičnimi nagradami. 

 

Likovni ex tempore Rodica 

Od šolskega leta 2012/2013 na Osnovni šoli Rodica izvajajo nacionalni projekt UNESCO 

ASP mreţe z naslovom Likovni ex tempore. Sodelujejo učenci (po trije iz vsake prijavljene 

šole) šol UNESCO ASP mreţe in njihovi mentorji. Organizatorji pravijo, da se med učenci 

in mentorji stkejo prijateljske vezi, kar je eden izmed ciljev projekta. Eden temeljnih ciljev 

projekta je tudi »ozaveščanje pomena naravne in kulturne dediščine na osebni in druţbeni 

ravni, zdruţevanje sodobnih in tradicionalnih likovnih tehnik z vsebinami iz preteklosti in 

učenje o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Z umetniškim ustvarjanjem 

učenci razvijajo čut za estetiko, smisel za lepoto ter naravnanost k duhovnim vrednotam.« 

(Spletna stran projekta Unesco OŠ Rodica, http://www.sola-rodica.si/2013/06/20/ex-

tempore-nacionalni-unesco-projekt). 

Iz slikarsko zasnovanega ex tempora v prejšnjih letih so v letu 2015 razpisali kiparski ex 

tempore. Prijavljene šole so ob prijavi dobile teme za ustvarjanje. Enodnevna kiparska 

delavnica se je odvijala v naravi (Grobeljski drevored). Skupine mladih kiparjev so 

sestavili iz učencev različnih šol. Učenci so se med seboj povezali in sodelovati pri zgodbi, 

ki jo je njihov skupni totem pripovedoval. Po zaključku je sledila razstava.  

Kot zanimivost bi omenili, da je opisani ex tempore eden redkih, ki ni tekmovalnega 

značaja. Razstavljeni so vsi izdelki, priznanja prejmejo vsi sodelujoči in ni izbora 

nagrajenih del.  

 

Mednarodna kolonija mladih Črnomelj 

Od 27. do 29. februarja 2008 je pod imenom Mednarodna kolonija mladih Črnomelj 

potekala prva tridnevna mednarodna likovna kolonija za osnovnošolce. Pripravil jo je 

Zavod za izobraţevanje in kulturo v sodelovanju z Osnovno šolo Loka Črnomelj (Priloga 

3). 

Na razpis se je prijavilo 71 učencev iz 35 slovenskih in 4 tujih osnovnih šol, izbranih pa je 

bilo 57 nadarjenih mladih likovnikov, ki so na temo Medkulturni dialog – povezovanje 
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med mladimi ustvarjali v petih delavnicah. Te so bile: keramika, reliefni mozaik, siporeks, 

viseči mobili in inštalacija na prostem. 

Keramika – iskanje individualnega in izvirnega izraza v klasičnem kiparskem materialu – 

glini. 

»Likovna umetnost učence uči, da imajo lahko majhne razlike velike učinke.« (Eisner, 

2002, str. 70).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliefni mozaik – lepljenje različnih materialov (keramika, steklo, kamen) z ustreznim 

montaţnim lepilom na trdo podlago. 

 

Slika 17: Udeleţenki v reliefni mozaični delavnici 

(http://picasaweb.google.si/kolonija.mladih/ 

PrviDanKolonije).  

Slika 18: Eden izmed končnih izdelkov Mednarodne kolonije 

mladih Črnomelj 2008 

(http://picasaweb.google.si/kolonija.mladih/TretjiDanKolonije. 

 

Slika 16: Učenka 6. razreda ustvarja v keramični 

delavnici, fotografija posneta na OŠ Loka Črnomelj, 

2008 (http://picasaweb.google.si/kolonija.mladih/). 

http://picasaweb.google.si/kolonija.mladih/
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 »Likovna umetnost učence nauči, da razmišljajo s pomočjo in v materialu. Vse umetniške 

forme vsebujejo nekatera sredstva,skozi katera se podobe realizirajo.« (Eisner, prav tam).  

 

Siporeks – kiparjenje s klesanjem, 

brušenjem, vrtanjem ... v penasti beton.  

 

Viseči mobili – oblikovanje visečih 
skulptur, ki se gibljejo skupaj s 
premikanjem zraka v prostoru.  

 

 

 

 

 

Slika 19: Udeleţenec na delavnici Mednarodne kolonije 

mladih Črnomelj 2008, kjer ustvarja iz siporeksa 

(http://picasaweb.google.si/kolonija.mladih). 

 

Inštalacija na prostem – spreminjanje zunanje podobe mestnega trga, ulice, šolskega 

parka ... z dodajanjem nove likovne vsebine.  

»Likovna umetnost slavi več 

perspektiv. Njena največja lekcija je, 

da obstaja več načinov, da vidi in 

razume svet.« (prav tam). 

»Likovna umetnost pomaga 

otrokom, da se naučijo z izraţanjem 

povedati tisto, kar drugače ne morejo 

povedati.«  (prav tam).  

 

 

 

Slika 20: Učenci ustvarjajo instalacijo 

(http://picasaweb.google.si/kolonija.mladih/).  

 

http://picasaweb.google.si/kolonija.mladih
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Slika 21: Eden izmed končnih izdelkov Mednarodne kolonije 

mladih Črnomelj 2008, avtor: Katja Operčkal. 

 

Slika 22: Končna instalacija v prostoru                                                                         

(http://picasaweb.google.si/kolonija.mladih/). 

Organizatorji menijo, da je to velik projekt, ki spodbuja ustvarjalnost mladih na kiparskem 

področju. Eden izmed organizatorjev navaja (glej intervju v Prilogi 3), da je bilo kiparstvo 

na njihovem področju osiromašeno, zato so se ob prvi mednarodni likovni koloniji odločili, 

da ga izpostavijo. Opomnil je, da je kiparska dela teţko zbirati preko natečajev, navaja tudi 

problem organizacije pošiljanja nastalih del in podobno. 

Zaradi boljše organizacije so glede sodelovanja v koloniji zastavili kriterije, ki so bili 

zapisani v razpisu za Mednarodno kolonijo mladih Črnomelj 2008, Osnovna šola Loka 

Črnomelj: 

 

OSNOVNI POGOJI ZA SODELOVANJE: 

 Iz posamezne šole sta lahko sodelovala največ 2 udeleţenca med 11 in 15 letom 

starosti. 

 Na prvo Mednarodno kolonijo mladih Črnomelj 2008 so sprejeli največ 40 kiparsko 

nadarjenih udeleţencev. 

 Vsak udeleţenec je lahko ustvarjal le v eni delavnici. 

 Ob prijavi udeleţenca je bilo potrebno dodati fotografijo kiparskega izdelka. 

http://picasaweb.google.si/kolonija.mladih/
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 V primeru prevelikega števila prijavljenih je na podlagi ocene fotografij kiparskih 

izdelkov o udeleţencih kolonije odločala strokovna komisija. 

Navdih za pripravo kolonije so dobili ob prvem obisku mednarodne kolonije mladih na 

Hrvaškem v Ernestinovem. Zato so medse povabili tudi nekaj učencev iz hrvaških šol in 

mentorjev. Mladi so delali pod vodstvom mentorjev, hkrati pa so bili pri svojem delu 

povsem samostojni. 

Organizatorji so dobro organizirali in zapolnili čas druţenja udeleţencev. Iz programa 

(Priloga 3) je razvidno, da v koloniji poudarek ni bil samo na izdelovanju likovnih 

izdelkov, temveč tudi na druţenju ustvarjalcev in spoznavanju mednarodne kulture. Zato 

so udeleţenci prespali pri svojih vrstnikih v njihovih domovih.   

»Osnovni koncept kolonije je ustvarjalno druţenje in spoznavanje mladih likovnikov 

širšega geografskega območja z namenom pridobivanja kvalitetnih likovnih izkušenj.«  

(spletna stran Lokalno.si, http://www.lokalno.si/2008/02/28/43813) 

Zadnji dan so iz kiparskih delavnic v vsaki skupini izbrali najboljšega in končnega 

zmagovalca, ki se je udeleţil štiridnevne Mednarodne kolonije mladih Kolonius v 

Ernestinovem na Hrvaškem.  

Organizatorji so do sedaj izpeljali ţe osem kolonij. V letu 2015 je v njej kiparilo 38 mladih 

likovnikov iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. Spreminjajo se delavnice in menjavajo 

mentorji; koncept in organizacija pa ostajata enaka oziroma ju izpopolnjujejo. 

Opisali smo samo le nekaj izmed likovnih kolonij in ex temporov, ki se v Sloveniji 

organizirajo za osnovnošolce. Vsako leto se pojavi kakšna nova, nekatere pa se tekom časa 

ukinejo. Likovne kolonije so ţiv organizem, zato se vsako leto spreminjajo. Nekatere 

postajajo tradicionalne; med te lahko uvrščamo Mednarodno kolonijo mladih Črnomelj, 

Malo Groharjevo likovno kolonijo in še nekaj prej naštetih. Smisel likovnih kolonij je v 

prvi vrsti v likovni umetnosti in motiviranju mladostnikov za likovno umetnost. 

Kako pa potekajo likovne kolonije v tujini? Pri organizaciji Črnomaljske likovne kolonije 

mladih so se organizatorji zgledovali po Mednarodni koloniji mladih Kolonius v 

Ernestinovem na Hrvaškem.  

Nekaj učencev se je udeleţilo likovnih kolonij na Portugalskem in Hong Kongu.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo  

47 
 

Udeleţba v likovni koloniji v Hong Kongu (opis te likovne kolonije je povzet po spletnem 

zapisu mentorice) je bila mogoča zaradi sodelovanja na Mednarodnem likovnem natečaju 

v organizaciji fundacije Promotion of Young Artists Foundation iz Hong Konga. Na 

Kitajsko so poslali okrog 40 slik in grafik na temo »festival«.  Temo je predpisal 

organizator. Učenci so upodobili kurente in kurentovanje, ki je slovenski tradicionalni 

festival. Poslana likovna kolekcija je prepričala mednarodno komisijo, da so slovenske 

učence uvrstili na seznam dvajsetih najboljših. Konkurenca je bila velika, saj je na natečaj 

prispelo kar 11600 likovnih del iz 53 drţav sveta. Sodelovalo je čez 500 šol in 

zavodov. Nagrada, ki jo je prejelo le dvajset najboljših šol, je bila udeleţba na Mednarodni 

likovni koloniji v Hong Kongu za tri učence in mentorico. Ravnateljica šole je odobrila 

predlog mentorice, da na Kitajsko konec avgusta odpotujejo trije devetošolci. Pred 

potovanjem so se temeljito pripravili za delo v koloniji, ki je bila pravzaprav nekakšno 

tekmovanje v likovnem ustvarjanju. V koloniji so sodelovali tudi učenci iz Rusije, 

Malezije, Koreje, Tajske, Kitajske, Indije, Bangladeša, Litve, Turčije, Bolgarije, Poljske, 

Češke, Romunije, Ukrajine, Makedonije in Madţarske. Iz nekaterih drţav sta bili po dve 

šoli oz. ekipi. Skupaj je bilo dvajset ekip oz. šol. 

»Delovni dan je bil naporen, začel se je ţe zelo zgodaj in končal pozno. Časa za sproščeno 

druţenje med mladimi ustvarjalci je bilo ţal zelo malo. Tudi delo na samem terenu je bilo 

naporno, saj so bile temperature okrog 38 stopinj, vlaţnost zraka pa tudi zelo visoka, a ni 

bilo časa za pritoţevanje, ker je bilo potrebno slike končati do točno določene ure.  Delati 

so morali hitro, zbrano in pozorno, pravila so bila zelo striktna. Dvanajstčlanska 

mednarodna likovna komisija je vsak dan pregledala vsa likovna dela in izbrala 

najboljša. Zadnji večer smo imeli slavnostno večerjo v narodnih nošah. Mladi so 

predstavljali vsak svojo drţavo. Naši trije učenci so se pri promociji Slovenije odlično 

odrezali, bili so pravi mladi ambasadorji. Svojo nalogo so opravili odgovorno in z odliko. 

/…/Naj ob koncu pripomnimo, da je stroške potovanja in bivanja pokril organizator, to je 

za vsako izmed štiričlanskih ekip znašalo 12.000 €, kar je za naše razmere precej velika 

vsota. Seveda pa nas je, poleg odločitve za sodelovanje na likovni koloniji v Hong Kongu, 

podprla tudi šola. Prispevala je darila, s katerimi smo predstavili Slovenijo, likovni 

material za ustvarjanje, stroške dnevnic in delo mentorice pri pripravi učencev. Največjo 

vrednost pa ima za vse tri mlade umetnike prav izkušnja ustvarjanja in druţenja s svetovno 

elito mladih likovnih umetnikov in njihovih mentorjev. Maja Zajc Sobočan, prof. 

mentorica.« (spletna stran: http://www.osdj-cerklje.si/index.php?page=hongkong). 
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Osnovnošolka je svoj vtis o likovni koloniji povzela sledeče:  

»Spomladi me je zelo razveselila novica, da sem ena izmed treh učencev, ki so bili izbrani 

za udeleţbo na likovni koloniji v Hong Kongu. Ţe sama pot je bila zame nepozabno 

doţivetje, saj sem se prvič peljala z letalom. Likovna kolonija pa je bila pravzaprav resno 

tekmovanje v slikanju. Odgovorno in naporno delo, ki ţal ni dopuščalo niti malo 

dopustniške brezskrbnosti in lenarjenja. Delovni dan se je začel ţe zgodaj zjutraj. Najprej 

so nas z avtobusi odpeljali na mesto slikanja. Včasih smo se vozili tudi dve uri. Po prihodu 

smo si ogledali kraj in objekte, likovne motive, ter si izbrali svoj kotiček. Risali smo od 5–

7 ur, včasih eno večjo sliko, drugič  pa dve manjši. Delo je bilo naporno, saj so klimatske 

razmere in temperatura popolnoma drugačne od naših. Ko smo risali Tai O (ribiško 

vasico), nam je bilo zelo smešno, ko so se nam zaradi vročine in sonca začeli topiti oljni 

pasteli. Po končanem risanju so nas odpeljali na večerjo. Prvič v ţivljenju sem v resnici 

doţivela, kako je večerjati v glamuroznem hotelu, ki jih običajno videvamo le na filmskih 

platnih. Presenetilo me je, ko sem videla v istem mestu hudo revščino na eni strani in 

veliko bogastvo na drugi. Začudena pa sem bila tudi nad dejstvom, da se ljudje, ki smo jih 

opazovali, med seboj niso pogovarjali, pozdravljali, ampak so gledali in uporabljali vsak 

svojo mobilno napravo. Med bivanjem sem poizkusila marsikatero novo jed in sadeţ. Šele 

tam sem se zavedela, kako dobro hrano, sveţ zrak in čisto pitno vodo imamo v Sloveniji. 

Spoznala sem tudi veliko novih prijateljev iz Evrope in Azije in z nekaterimi sem ostala v 

dobrem stiku. Vesela sem, da sem imela priloţnost videti in doţiveti svet in ţivljenje, ki se 

popolnoma razlikuje od našega.« (prav tam). 

 

 

2.8.5 RAZSTAVA IN DOKUMENTIRANJE NASTALIH DEL V LIKOVNIH 

KOLONIJAH 

Razstava likovnih izdelkov, nastalih v likovnih kolonijah, je pogosto zasnovana na 

podoben način. Po mesecu ali celo več, ko strokovna komisija izbere nastala likovna dela, 

jih razstavijo in obenem nagradijo izbrana dela. V nekaterih primerih je razstava 

postavljena s pomočjo udeleţencev likovne kolonije na dan kolonije. To je po našem 

mnenju najbolje, saj so udeleţenci tako vključeni v proces postavitve razstave. Zaradi 

organizacijskih okoliščin pa organizator večkrat razstavo postavi sam. Vmes namreč 

strokovna komisija izbere likovna dela za podelitev nagrad in priznanja izbranim likovnim 
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delom. Izbor del mora biti strokoven, vključevati mora vnaprej zasnovane kriterije za izbor 

likovnih del in upoštevati starost učencev. Ti kriteriji naj bi bili tudi vnaprej predstavljeni 

udeleţencem in njihovim mentorjem. Teţava nastopi, ko so priznanja podeljena in nagrade 

razdeljene po zasnovanih kriterijih, a organizatorji pozabijo na obrazloţitev. Razloge 

izbora ne predstavijo javnosti na otvoritvi oziroma udeleţencem prireditve. Učenci in 

mentorji zato ostanejo brez pomembne povratne informacije o izboru likovnih del. 

Priznanja oziroma potrdila za sodelovanje si zasluţijo vsi udeleţenci in njihovi mentorji. 

Likovni izdelki namreč pogosto ostanejo v lasti organizatorja (vidno iz razpisov likovnih 

kolonij). Ta jih, kar je lahko tudi sporno, v zahvalo pokloni donatorjem oz. sponzorjem. S 

tem posega v tematiko t.i. prodaje likovnih izdelkov učencev. Ker je arhiviranje in 

shranjevanje številnih likovnih del tudi prostorsko oteţkočeno, se pojavijo tudi primeri, ko 

organizatorji priredijo prodajno razstavo likovnih izdelkov. Tu se odpira tematika, ali je to 

sporno; organizatorji to zagovarjajo z dejstvom, da s tem pridobijo finančna sredstva za 

nadaljnje likovne kolonije. Prevodnik (2012) navaja Perrya, ki v smernicah in politiki 

likovnih tekmovanj v Avstraliji pravi, da morajo biti organizacije, ki ţelijo promovirati 

razstave otroških likovnih del, spodbujene, da namesto ponujanja nagrad otrokom raje 

sponzorirajo šole (knjige za šolsko knjiţnico, originalna umetniška dela, umetniški 

program, ekskurzijo v likovno galerijo ...). 

Zaradi finančne krize in upada donacij za takšne vrste aktivnosti pa nekateri še vedno 

zagovarjajo prodajo likovnih izdelkov. S tem rešijo tudi problematiko arhiviranja. Likovna 

dela pa zabeleţijo v katalogih ali v digitalni obliki na spletu. 

Glede arhiviranja moramo omeniti še likovna področja, saj oblikovanje tridimenzionalnih 

predmetov zavzema še več prostora. Je mogoče tudi tu razlog za pomanjkanje razpisov s 

tega področja? Ţe pri likovnih izdelkih iz oblikovanja na ploskvi se organizatorji 

spoprijemajo s shranjevanjem teh številnih likovnih izdelkov (predvsem pri tradicionalnih 

likovnih kolonijah, ki potekajo vrsto let). Se pa v vseh razpisih pojavlja zabeleţka, da dela 

ostanejo v lasti organizatorja likovne kolonije in s tem udeleţenci soglašajo. 

2.8.5.1 Razstave in tekmovanja na likovnem področju  

Irwin in Louise (1997) povzemata, da kanadsko društvo za poučevanje likovne umetnosti 

zelo podpira program likovne umetnosti, kjer se zagotavlja moţnost, da se učenci udeleţijo 

likovne razstave zunaj učilnice. Nasprotujejo pa tekmovanju na likovnem področju za 
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učence osnovnih šol. Menijo namreč, da tekmovanja ne sodijo v likovno pedagogiko in so 

namenjena promociji dogajanja v druţbi v povezavi s komercialo. Zelo pa podpirajo, da se 

likovna dela učencev razstavljajo na razstavah (kot posamezniki ali kot šola). Učenci 

srednjih šol in študentje se lahko vključujejo na razstave, kjer likovna dela izbere 

strokovna komisija. 

Prevodnik (2012) je zbral teoretična izhodišča z naslovom INSEA politika in smernice, 

katera likovna tekmovanja in vsebine, ter katere likovne festivale in druge likovno vzgojne 

dejavnosti potrditi oziroma podpirati. Gre za besedila in mnenja nekaterih članov INSEA o 

prodaji umetniških del otrok in mladine, ki so bila namenjena za izhodišče ob formuliranju 

potrditve likovnih tekmovanj, vsebin in likovnih festivalov. V prejšnjem odstavku smo 

pisali o kanadskem društvu, ki se s tekmovanji osnovnošolcev ne strinja. Avstralski inštitut 

za likovno umetnost enako odvrača likovna tekmovanja otrok, ker je namen likovne 

umetnosti v izobraţevanju in izraţanju vseh otrok. Tekmovanja pa včasih spodbudijo samo 

nekaj otrok. Menijo, da so tekmovanja v neskladju z idejami likovnega izobraţevanja. 

Predstavljajo pa alternative, kjer bi postavili razstave po posebnih temah. Namesto nagrad 

bi vsak udeleţenec prejel potrdilo o sodelovanju. Če pa so nagrade vključene, naj se 

podelijo razredu oz. šoli. Predvsem pa podpirajo likovne razstave otrok. Likovna razstava, 

pravi Schasfoort (1997; po Prevodnik, 2012), je ţe po naravi privlačna in kot vizualna 

predstavitev hitro in enostavno komunicira ter predstavlja različne ideje, koncepte, učne 

strategije. Glavni cilj razstave je spodbujanje udeleţbe otrok v umetniški dejavnosti in 

programih. Za ostale udeleţence, starše, učitelje ter splošno javnost, pa so vidni dokaz o 

doseţkih učencev na likovnem področju. Ravno starši in učitelji so včasih zmedeni glede 

poveličevanja enega ali nekaj del na razstavi. To ni namen razstavljanja likovnih del 

študentov, kar opisuje Burtun v knjigi Exhibiting Student Art, kjer predstavlja metodo 

predstavitve likovnih del na način, da podpira likovno izraţanje in izobraţevanje. 

Premišljeno postavljene razstave doseţejo, da konkurenca ne izstopa (Prevodnik, 2012). 

Leta 2001 je NAEA (National Art Education Association) izdala svoje smernice glede 

likovnih tekmovanj in natečajev. V njih je navedeno, da mora učitelj skrbno pretehtati in 

vrednotiti takšna tekmovanja glede na sledeče kriterije: da so pričakovanja v skladu z 

razvojno stopnjo likovnega izraţanja učenca; da vsebujejo nacionalne cilje in kriterije 

likovne umetnosti; da likovni natečaji in tekmovanje ne motijo rednega pouka likovne 

umetnosti; da so zajeti standardi in cilji izobraţevanja likovne umetnosti; da je tema 

primerna in ima izobraţevalno vrednost; da so likovna dela izbrana po vnaprej zastavljenih 
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kriterijih; da ima komisija, ki izbira likovna dela, strokovne reference; da starši soglašajo s 

sodelovanjem otroka in objavo njegovih likovnih del; da priznanja za sodelovanje prejmejo 

vsi učenci, ki so sodelovali; da ţe pri razpisu natečaja ali tekmovanja z organizatorji 

sodelujejo usposobljeni učitelji umetnosti; da imajo učitelji likovne umetnosti moţnost 

posredovanja povratnih informacij organizatorjem in tako vplivajo na prihodnja likovna 

tekmovanja oziroma na razpise likovnih natečajev. 

V teh primerih so likovne dejavnosti oziroma likovna tekmovanja in natečaji zaţeleni. 

Nezaţeleni so (po smernicah NAEA, 2001), kadar je eno likovno delo izpostavljeno nad 

drugimi, zlasti na osnovni ravni, in je v nasprotju z razvojem ustvarjalnega potenciala 

širšega spektra učenčevih zmogljivosti. Druga problematika zajema omejeno likovno 

izraznost, npr. da je tehnika določena ali se spodbuja samo eno. Sporno je tudi v primeru, 

ko je likovno izraţanje podrejeno interesom sponzorjev ali če sodelovanje na takšni vrsti 

dejavnosti zahteva preveč časa, namenjenega pouku likovne umetnosti.  

Ker likovna kolonija, če je zasnovana tekmovalno, sodi med takšne vrste likovne 

dejavnosti, so zanimivi izsledki naše raziskave v naslednjem poglavju. Tam z rezultati 

raziskave dokazujemo, da likovna kolonija motivira učence za likovno izraţanje. Omenimo 

naj, da se te likovne kolonije in ex tempori drţijo smernic, ki jih je zasnovala NAEA. 
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3. EMPIRIČNI DEL RAZISKAVE  

3.1  UTEMELJITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Vsako leto osnovne šole prejmejo razpise za dodatno dejavnost učencev na likovnem 

področju v likovnih kolonijah, natečajih in ex temporih. Prijave so številčno omejene, zato 

ugotovitve raziskav kaţejo, da učitelji v kolonijo prijavijo likovno talentirane učence. 

Glede na ugotovitve se pojavlja vprašanje, če določeni učenci ostanejo spregledani in bi jih 

likovna kolonija prav tako motivirala za likovno ustvarjanje.  

Vzajemno je vključitev učenca v likovno kolonijo ena izmed moţnosti izvajanja dodatnega 

dela učitelja za učence v INDEP3 programih oz. moţnost za likovno izraţanje likovno 

talentiranih učencev.  

 

3.2  CILJ RAZISKAVE  

Cilj raziskave je ugotoviti stopnjo in vrsto motivacije učencev za izvajanje likovne 

dejavnosti v likovni koloniji.  

3.2.1 Cilji kvalitativne raziskave 

Cilji kvalitativne raziskave so: 

- pridobiti vpogled v način poučevanja in dela z nadarjenimi učenci na likovnem 

področju z analizo likovnih izdelkov, ki so bili za likovne natečaje narejeni pri 

pouku, in tistih likovnih izdelkov, ki so bili izdelani v likovni koloniji, 

- ugotoviti, ali je likovna kolonija motivacija za likovno dejavnost, 

- ugotoviti, ali v likovni koloniji prevladuje zunanja motivacija, na primer bogate 

nagrade za izbrana dela in priznanja. 

 

3.2.2 Cilji kvantitativne raziskave 

Cilji kvantitativne raziskave so: 

- ugotoviti, kakšen je interes za udeleţbo v likovnih kolonijah (pri tistih, ki so se ţe 

udeleţili, in tistih, ki se še niso), 

                                                 
3 INDEP: individualizirani program VIZ dela za nadarjene učence. 
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- ugotoviti, ali v likovni koloniji prevladuje zunanja motivacija, na primer bogate 

nagrade za izbrana dela in priznanja, 

- pridobiti mnenja učencev o organizaciji, učinkovitosti in zanimivosti likovnih 

kolonij za osnovnošolce, 

- na osnovi rezultatov raziskave izdelati model organiziranja likovne kolonije za 

osnovnošolce. 

 

 

3.2.3 Raziskovalna vprašanja 

Glede na zastavljene cilje so raziskovalna vprašanja sledeča: 

- Ali učitelji v likovne kolonije prijavijo samo likovno nadarjene učence? 

- Ali likovna kolonija z več časa za izdelavo likovnega izdelka, posledično 

moţnostjo uporabe zahtevnejše tehnike ter ustvarjanjem v drugem okolju z vrstniki 

iz drugih šol motivira učence za likovno dejavnost? 

- Ali učenci v koloniji sodelujejo zaradi priznanj in nagrad, zaradi ţelje po likovnem 

izraţanju ali iz drugih razlogov? 

- Ali so učenci pri izdelavi izdelka v likovni koloniji v primerjavi z ustvarjanjem v 

učilnici zaradi načina dela bolj motivirani in sproščeni ter bolj originalni oziroma 

ustvarjalni (delo na prostem izven učilnice, uporaba zahtevnejših likovnih tehnik, 

druţenje s soustvarjalci in mentorji v koloniji)? 

- Kako se likovni izdelki učencev razlikujejo glede na okolje, v katerem so bili 

izdelani (učilnica ali narava)? 

- Ali pristopi oz. načini dela v likovni koloniji pritegnejo nadarjene učence in druge 

učence, da so bolj motivirani za likovno izraţanje? 

 

V nadaljevanju bomo najprej predstavili izsledke kvalitativne raziskave, nato pa še 

kvantitativne. 
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3.3  KVALITATIVNA RAZISKAVA 

 

3.3.1 CILJI KVALITATIVNE RAZISKAVE 

- Ugotoviti stopnjo in vrsto motivacije učencev za izvajanje likovne dejavnosti v 

likovni koloniji.  

- Pridobiti vpogled v način poučevanja in dela z nadarjenimi učenci na likovnem 

področju z analizo likovnih izdelkov, ki so bili narejeni pri pouku, in tistih likovnih 

izdelkov, ki so bili izdelani v likovni koloniji. 

- Ugotoviti, ali je likovna kolonija motivacija za likovno dejavnost. 

- Ugotoviti, ali v likovni koloniji prevladuje zunanja motivacija, na primer bogate 

nagrade za izbrana dela in priznanja.  

 

 

3.3.2 VZOREC IN METODE DELA 

 

3.3.2.1 Opis vzorca  

Kvalitativna raziskava zajema študijo primera učencev, identificiranih in vključenih v 

individualiziran program za nadarjene učence (v nadaljevanju INDEP), in tistih, ki niso. Z 

analizo likovnih izdelkov in vprašalnikov bomo predstavili razliko v motiviranosti za delo 

v učilnici in za likovno dejavnost v likovni koloniji.  

Študija primera vključuje učence, ki so se udeleţili likovnih kolonij za osnovnošolce v 

Sloveniji ali ex tempora (s programom kot likovna kolonija) v letu 2014/2015. Za študijo 

primera smo izbrali 23 učencev, ki so bili vključeni v INDEP, in 22 tistih, ki niso bili 

vključeni v INDEP. Likovni izdelki, nastali pri pouku likovne umetnosti, so iz enajstih 

osnovnih šol, ostali so iz petih likovnih kolonij za osnovnošolce. 

 

3.3.2.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Potek študije primera smo spremljali (pri učencih, vključenih v IDNEP, in tistih, ki niso) z 

analizo likovnih izdelkov, nastalih v razredu in v likovnih kolonijah. Likovna dela učencev 

smo fotografirali v likovnih kolonijah. Likovna dela iz šole smo pridobili preko njihovih 

likovnih pedagogov in jih fotografirali. Starši so bili z raziskavo in fotografiranjem 
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likovnih izdelkov seznanjeni ter so podpisali izjavo o soglašanju z objavo. Zastavili smo 

kriterije vrednotenja, izdelke so vrednotili trije ocenjevalci (likovni pedagogi oz. profesorji 

likovne umetnosti). Podatke smo pridobili še z vprašalnikom, intervjuji v nestrukturiranih 

oblikah, zapisi, fotografijami in analizami likovnih del. Te tehnike predhodno niso bile 

preizkušene. 

 

3.3.2.3 Postopki obdelave podatkov 

Dobljene podatke smo s pomočjo kvalitativnih tehnik (z analizo vprašalnika, likovnih 

izdelkov, intervjuja, evalvacije zastavljenih vprašanj in refleksije) kvalitativno obdelali. 

Urejene podatke, tudi fotografije, ki so nastale tekom študije primera, smo opisali, 

analizirali, jih povezali v kategorije, klasificirali in povezali med seboj. 

 

3.3.2.4 Obdelava podatkov 

Pri vrednotenju likovnih del so ocenjevalci upoštevali zapisane kriterije vrednotenja 

(Tabela 1). Vsak ocenjevalec je likovne izdelke točkoval najprej samostojno. Nato so glede 

na skupno vrednotenje in predstavljene argumente vseh treh izoblikovali enotno mnenje in 

ovrednotili izdelek ter zapisali točke. Upoštevali so starost učencev in zmoţnost njihovega 

izraţanja v njihovi starostni skupini. 

Kriteriji vrednotenja so se nanašali na: 

 izvedbo likovnega motiva, 

 izvedbo likovne tehnike in 

 inovativno rešeno tematiko likovne kolonije in likovni problem (izrazito opaţen 

na likovnem delu). 

Za vsako alinejo je bilo moţno pridobiti 5 točk, skupaj največ 15.  
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Tabela 1: Kriteriji vrednotenja likovnih del. Povzeto in prirejeno po Navodila za vrednotenje nacionalnega 

preverjanja znanja, likovna vzgoja (2010) ter Tacol, 2003. 

Izvedba likovnega motiva 

5 točk Izkazane so neobičajne ideje (zelo izrazita izvirnost, domis elnost – zelo izrazita domišljija 

in likovni spomin). 

Likovni motiv je gibko (dinamično) rešen. 

Izkazana je zelo izrazita originalnost (osebnostne lastnosti, lastno mišljenje, bogata 

domišljija). 

Vidna je zelo izrazita uskladitev likovnega motiva z likovno temo, likovnim materialom in 

orodjem. 

4 točke 

 

 

 

 

Izkazane so duhovite, posrečene ideje (še izrazita izvirnost, domiselnost – še izrazita 

domišljija, likovni spomin). 

Manj gibko (manj dinamično) rešen  likovni motiv. 

Izkazana je izrazita originalnost (izdelek izrazito izţareva osebnostne lastnosti, lastno 

mišljenje in domišljijo). 

Vidna je izrazita uskladitev likovnega motiva z likovno tematiko, z likovnim materialom 

in z orodjem. 

3 točke Dobro izkazane ideje (manjša izvirnost, domiselnost – manj izrazita domišljija, likovni 

spomin). 

Manj gibko (nedinamično) rešen likovni motiv. 

Še dobro izkazana originalnost (izdelek dobro izţareva osebnostne lastnosti, lastno 

mišljenje in domišljijo). 

Vidna dobra uskladitev likovnega motiva z likovno tematiko, z likovnim materialom in 

orodjem. 

Ne uskladi v celoti likovnega motiva z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji. 

2 točki Še zadovoljivo izkazane ideje (še zadovoljiva izvirnost, domiselnost – neizrazita 

domišljija, likovni spomin). 

Nerazgibano rešen likovni problem. 

Še izkazana originalnost (izdelek izţareva malo osebnostnih lastnosti). 

Vidna še zadovoljiva uskladitev likovnega motiva z likovno tematiko, z likovnim 

materialom in z orodjem. 

1 točka Ni izkazana izvirnost, domiselnost. 

Na šablonski način upodobljen likovni motiv. 

Ni zaslediti izkazane domišljije, likovnega spomina. 

Slabo izkazana originalnost (izdelek skoraj ne kaţe osebnostnih lastnosti). 

Slabo izkazana usklajenost likovnega motiva z likovno tematiko, z likovnim materialom in 

z orodjem. 

0 točk Likovni motiv je upodobljen ponavljajoče (šablonska upodobitev). 

Ni izkazana originalnost (izdelek ne kaţe osebnostnih lastnosti). 

Ni nobene povezave med likovnim motivom, likovnim tematiko, likovnim materialom in 

orodjem. 

Izvedba likovne tehnike 

Uspešnost pri izvedbi likovne tehnike in zmožnost ravnanja z likovnim materialom. 

5 točk Izkazano inovativno odkritje novih moţnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike. 

Dosledno izvedeni posamezni postopki likovne tehnike. 

Dosledno in celovito izvedena likovna tehnika. 

Postopke likovne tehnike izvede brez mentorjeve pomoči. 

4 točke Izkazano zelo zanimivo odkritje novih moţnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike. 

Zelo uspešno izvedeni posamezni postopki likovne tehnike. 
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3.3.2.5 Analiza podatkov 

Fotografije likovnih izdelkov 45 učencev iz pouka likovne umetnosti in likovne kolonije so 

predstavljene v slikovni prilogi. Pod zaporedno številko učenca je na levi strani 

predstavljen likovni izdelek iz šole, na desni pa likovni izdelek istega učenca iz likovne 

kolonije. Tam, kjer je bilo v likovni koloniji fotografiranih več del, se je opravila likovna 

analiza prvega po vrsti. 

Zelo dobro izvedena likovna tehnika. 

Ob manjšem mentorjevem navodilu izvede postopke likovne tehnike. 

3 točke Izkazano zanimivo odkritje novih moţnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike. 

Dobro izvedeni posamezni postopki likovne tehnike. 

Dobro izvedena likovna tehnika. 

Po mentorjevem navodilu odkrije nove moţnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike. 

2 točki Zadovoljivo izvedeni posamezni postopki likovne tehnike. 

Zadovoljivo izkazano odkritje novih moţnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike. 

Zadovoljivo izvedena likovna tehnika. 

Z veliko mentorjevo pomočjo izvede postopke likovne tehnike. 

1 točka Delno izvedeni posamezni postopki likovne tehnike. 

Še zadovoljivo izkazano odkritje novih moţnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike. 

Delno izvedena likovna tehnika. 

0 točk 

 

 

Niso izvedeni posamezni postopki likovne tehnike. 

Ni izkazano odkritje novih moţnosti za izvajan je postopkov likovne tehnike. 

Ni izvedena likovna tehnika. 

Inovativno rešena tematika likovne kolonije in likovni problem (izrazito opažen na likovnem delu) 

 

5 točk Izkazana inovativna povezava spoznanega likovnega problema z drugimi likovnimi pojmi. 

Izkazana inovativna povezava likovnega problema, tematike  z likovnim motivom in z 

likovno tehniko. 

4 točke Zelo uspešno rešen likovni problem  in zajeta tematika (zelo dobro opaţeno na likovnem 

delu). 

Izkazana še izrazita povezava spoznanega likovnega problema z drugimi likovnimi pojmi. 

Izkazana še izrazita povezava likovnega problema z likovnim motivom in z likovno tehniko . 

3 točke Dobro rešen likovni problem (dobro opaţen na likovnem delu). 

Izkazana dobra povezava spoznanega likovnega problema z drugimi likovnimi pojmi. 

Izkazana dobra povezava likovnega problema z likovnim motivom in z likovno tehniko . 

2 točki Zadovoljivo rešen likovni problem (opaţen na likovnem delu). 

Zadovoljivo izkazana povezava spoznanega likovnega problema z drugimi likovnimi pojmi. 

Zadovoljivo izkazana povezava likovnega problema z likovnim motivom in z likovno 

tehniko. 

1 točka Delno rešen likovni problem (delno opaţen na likovnem delu). 

Delno izkazana povezava spoznanega likovnega problema z drugimi likovnimi pojmi. 

Delno izkazana povezava likovnega problema z likovnim motivom in z likovno tehniko . 

0 točk Ni rešen likovni problem. 

Ni izkazana povezava spoznanega likovnega problema z drugimi likovnimi pojmi. 

Ni izkazana povezava likovnega problema z likovnim motivom in z likovno tehniko. 
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V nadaljevanju (Tabela 2) predstavljamo rezultate vrednotenja likovnih izdelkov učencev v 

točkah in njihovo mnenje o stopnji motivacije, kako jih za izvajanje likovne dejavnosti 

motivirajo pouk, likovni natečaj in likovna kolonija. Na desni smo pri posameznih učencih 

zapisali opombe, klasificirane podatke, značilne elemente ter kategorizirane pojme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Likovna analiza del, nastalih pri pouku likovne umetnosti v šoli in v likovni koloniji, učenčevo mnenje o 

stopnji motivacije za likovno dejavnost pri pouku likovne umetnosti, v likovni koloniji in za likovne natečaje in vrst i 

motivacije v likovni koloniji ter zabeleţke. 
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 Likovni izdelek: šola Likovni izdelek: likovna kolonija 
Mnenje o motivaciji za  

likovno dejavnost 

 glede na trditev*: 

Motiviranost 

za izraţanje v 

lik. koloniji 

Opombe 

Kriteriji vrednotenja  

 

 

 
 

 

Točke 

Kriteriji vrednotenja  

 

 

 
 

 

Točke 

Izvedba 

likovnega 
motiva 

Izvedba 

likovne 
tehnike 

Izvedba 

likovnega 

problema 
& 

tematika 

Izvedba 

likovnega 
motiva 

Izvedba 

likovne 
tehnike 

Izvedba 

likovnega 

problema 
& 

tematika 

Likovna 

kolonija 

Šola/pouk 

LUM 

Likovni 

natečaj 

... me motivira za likovno dejavnost 

(likovno izraţanje). 
 

5 – Popolnoma se strinjam; 
4 – Strinjam se ; 
3 – Niti – niti; 

2 – Ne strinjam se; 
1 – Sploh se ne strinjam. 

1 6 11 da 4 4 5 13 5 5 4 14 / / / prostor  
2 9 14 da 4 3 5 12 5 5 5 15 / / / druţba  

3 7 12 da 3 5 4 12 5 4 5 14 / / / prostor  
4 8 13 da 4 3 4 11 5 5 5 15 / / / prostor, druţba  

5 6 11 da 4 5 5 14 5 5 5 15 / / / druţba  

6 9 14 da 4 3 5 12 5 4 4 13 / / / druţba, prostor  

7 9 14 da 5 5 5 15 5 5 5 15 5 4 4 
najbolj uţivam 
v lik. koloniji, 

druţba,prostor 
 

8 9 14 da 4 4 5 13 4 5 5 14 5 4 5 druţba, okolje –
prostor 

 

9 8 13 ne 3 3 4 10 4 5 4 13 5 3 4 prostor, tema  
10 8 13 da 3 3 4 10 3 4 4 11 5 3 4 prostor  

11 8 13 da 5 4 4 13 5 5 4 14 5 4 2 
uţivam v lik. 

koloniji 
 

12 8 13 ne 4 4 4 12 4 5 5 14 5 3 2 
prostor, več 
časa za razne 

tehnike 
 

13 8 13 ne 4 3 4 11 4 5 4 13 5 3 2 
prostor, druţba, 

uţivam 
 

14 9 14 ne 3 2 2 7 5 5 5 15 5 2 4 
več časa, 
uţivam 

Priznanje 
Mentor: veliko 
šolskih izdelkov 

ne dokonča 

15 8 13 da 4 3 4 11 5 4 4 13 5 4 4 druţba  

16 8 13 ne 4 4 5 13 5 5 4 14 5 4 3 druţba,prostor 

Mentor: učenec 
motiviran za 
slikanje,drugače 

samo riše 
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 Likovni izdelek: šola Likovni izdelek: likovna kolonija 
Mnenje o motivaciji za  

likovno dejavnost 

 glede na trditev*: 

Motiviranost 

za izraţanje v 

lik. koloniji 

Opombe 

Kriteriji vrednotenja  

 

 

 
 

 

Točke 

Kriteriji vrednotenja  

 

 

 
 

 

Točke 

Izvedba 

likovnega 
motiva 

Izvedba 

likovne 
tehnike 

Izvedba 

likovnega 

problema 
& 

tematika 

Izvedba 

likovnega 
motiva 

Izvedba 

likovne 
tehnike 

Izvedba 

likovnega 

problema 
& 

tematika 

Likovna 

kolonija 

Šola/pouk 

LUM 

Likovni 

natečaj 

... me motivira za likovno dejavnost 

(likovno izraţanje). 
 

5 – Popolnoma se strinjam; 
4 – Strinjam se ; 
3 – Niti – niti; 

2 – Ne strinjam se; 
1 – Sploh se ne strinjam. 

17 9 14 ne 3 4 3 10 4 5 4 13 5 4 4 
uţivaš, 

lokacija/prostor 
 

18 9 14 ne 4 4 5 13 5 5 5 15 5 3 3 
uţivaš, prostor, 

čas 

Mentor: 
številni izdelki, 

drugače v šoli 
komaj dokonča. 

 

19 8 13 ne 4 5 5 14 5 5 5 15 5 3 4 
prostor, prosto 

ustvarjanje 
 

20 8 13 da 4 5 5 14 5 5 5 15 5 3 3 uţivam, druţba 

Mentor: učenec se 

je lotil slikarske 
naloge, drugače 

samo riše. 

21 9 14 da 3 4 4 11 5 5 5 15 5 4 4 
uţivam, več 
časa, prostor 

 

22 9 14 da 2 2 3 7 5 5 5 15 5 2 3 uţivam, prostor  

23 9 14 ne 5 4 5 14 4 3 4 11 4 5 3 

V koloniji me 
moti sonce 

(prevroče). Pri 

pouku se mi gre 
za oceno. 

(motivacija – 
ocena) 

24 7 12 ne 3 4 4 11 4 4 5 13 (+)5 3 2 

uţivam, mir (ni 
nemirnega 
razreda), 
priznanja 

 

25 8 13 ne 4 5 5 14 5 5 5 15 5 5 4 
v koloniji ni 

šolskega zvonca 
(več časa) 

 

26 9 14 ne 5 5 5 15 5 5 5 15 (+)5 5 4 
»uţivancija«, 

menjava okolja 
(prostor) 

Mentor: likovno 
zelo talentiran, ni 
vključen v INDEP 
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 Likovni izdelek: šola Likovni izdelek: likovna kolonija 
Mnenje o motivaciji za  

likovno dejavnost 

 glede na trditev*: 

Motiviranost 

za izraţanje v 

lik. koloniji 

Opombe 

Kriteriji vrednotenja  

 

 

 
 

 

Točke 

Kriteriji vrednotenja  

 

 

 
 

 

Točke 

Izvedba 

likovnega 
motiva 

Izvedba 

likovne 
tehnike 

Izvedba 

likovnega 

problema 
& 

tematika 

Izvedba 

likovnega 
motiva 

Izvedba 

likovne 
tehnike 

Izvedba 

likovnega 

problema 
& 

tematika 

Likovna 

kolonija 

Šola/pouk 

LUM 

Likovni 

natečaj 

... me motivira za likovno dejavnost 

(likovno izraţanje). 
 

5 – Popolnoma se strinjam; 
4 – Strinjam se ; 
3 – Niti – niti; 

2 – Ne strinjam se; 
1 – Sploh se ne strinjam. 

27 9 14 ne 5 4 5 14 4 5 5 14 5 3 4 uţivam  
28 9 14 da 5 5 4 14 4 5 5 14 5 4 5 prostor  

29 8 13 ne 3 4 4 11 4 4 4 12 5 4 4 
uţivaš, druţba, 

prostor 
 

30 8 13 ne 3 4 3 10 3 4 4 11 5 4 4 druţba, prostor  

31 8 13 ne 5 5 4 14 4 5 5 14 5 3 4 druţba  

32 7 12 ne 5 4 5 14 5 5 5 15 5 3 4 
več časa, 

prostor, druţba 
 

33 8 13 da 5 5 4 14 5 5 5 15 5 4 4 
druţba, 

ustvarjalno 
vzdušje 

 

34 7 12 da 4 3 4 11 4 5 5 14 5 3 4 uţivam  
35 9 14 da 5 4 5 14 5 5 4 14 5 3 4 druţba, okolje  

36 9 14 ne 4 4 4 12 5 5 4 14 5 3 3 
uţivam, 

sprememba 
okolja 

 

37 8 13 da 5 3 3 11 5 5 4 14 5 2 3 

dovolj časa, 

prosto 
ustvarjanje, 

prostor 

 

38 6 11 ne 4 3 4 11 4 5 5 14 5 4 3 uţivancija  

39 6 12 ne 4 3 4 11 4 4 4 12 5 4 3 
uţivam, druţba, 

talentirani 
vrstniki 

 

40 8 14 da 5 5 5 15 5 5 5 15 5 4 4 
uţivam, prostor, 

druţba 
 

41 8 14 da 4 5 5 14 5 5 5 15 5 4 4 
prostor, dobri 

izdelki 
vrstnikov 
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 glede na trditev*: 

Motiviranost 

za izraţanje v 

lik. koloniji 

Opombe 

Kriteriji vrednotenja  

 

 

 
 

 

Točke 

Kriteriji vrednotenja  

 

 

 
 

 

Točke 

Izvedba 

likovnega 
motiva 

Izvedba 

likovne 
tehnike 

Izvedba 

likovnega 

problema 
& 

tematika 

Izvedba 

likovnega 
motiva 

Izvedba 

likovne 
tehnike 

Izvedba 

likovnega 

problema 
& 

tematika 

Likovna 

kolonija 

Šola/pouk 

LUM 

Likovni 

natečaj 

... me motivira za likovno dejavnost 

(likovno izraţanje). 
 

5 – Popolnoma se strinjam; 
4 – Strinjam se ; 
3 – Niti – niti; 

2 – Ne strinjam se; 
1 – Sploh se ne strinjam. 

42 8 13 ne 3 3 4 10 4 4 4 12 5 4 3 
druţba, 

ustvarjanje,nove 
ideje 

 

43 9 14 da 5 5 4 14 5 5 5 15 5 5 5  
Prejel/a priznanje 

v koloniji. 

44 7 12 da 4 5 5 14 5 5 5 15 5 5 5 
druţba, uţivam, 

ustvarjalna 
klima 

 

45 7 12 ne 5 5 5 15 5 5 5 15 5 4 5 

motivacija za 
ustvarjanje in 

nove ideje ob 
ogledu lik. 
izdelkov 

vrstnikov 

Likovno 

talentiran/a in 
predlagan/a 
za INDEP. 
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Iz Tabele 2 je razvidno, da je bilo v raziskavo vključenih 45 učencev: 16 učencev devetega 

razreda, 19 učencev osmega, 6 učencev sedmega in 4 učenci šestega razreda. V praksi 

mentorji s seboj v likovno kolonijo peljejo učence višjih razredov. 

23 učencev je bilo vključenih v program za nadarjene učence, 22 pa jih ni bilo 

identificiranih za nadarjene. Med slednjimi so bili, po mnenju mentorjev, nekateri zelo 

likovno talentirani posamezniki (kar je v Tabeli 2 zabeleţeno v opombi pri učencih pod 

zaporednima številkama 26 in 45). To se navezuje na prej zapisana teoretična izhodišča o 

posameznikih, ki so na likovnem področju izrazito talentirani, a ker na ostalih področjih ne 

izstopajo, jih v osnovni šoli spregledajo in jih ne testirajo za nadarjene. 

Vsi učenci razen enega (učenec pod zaporedno številko 23) so pri vrednotenju likovnih del 

pri izdelku, nastalem v likovni koloniji, dosegli višji ali enak seštevek točk. V primerih, ko 

je bil seštevek enak, je bilo mnenje učencev o stopnji motivacije, da »se popolnoma 

strinjajo – 5«, da jih likovna kolonija motivira za likovno dejavnost (likovno izraţanje). Za 

stopnjo motiviranosti pri pouku likovne umetnosti in za likovne natečaje pa so večinoma 

izbrali trditev »strinjam se – 4« ali »niti – niti – 3«. Rezultati kaţejo, da likovna kolonija 

motivira tako nadarjene, kot tudi učence, ki niso vključeni v program nadarjenih. 

Pri nekaterih učencih je prišlo do višjih odstopanj pri seštevku točk vrednotenja likovnega 

izdelka iz kolonije in izdelka, narejenega pri pouku likovne umetnosti, npr. učenec pod 

zaporedno številko 14 in učenec pod številko 22 (Tabela 2) sta imela kar osem točk razlike. 

Tudi pri učencih pod zaporednima številkama 4 in 21 je izdelek v likovni koloniji prejel 

štiri točke več kot izdelek, narejen pri pouku. Tri točke več so za izdelek iz likovne 

kolonije prejeli učenci pod zaporednimi številkami 2, 17, 34, 37 in 38 (Tabela 2). Dve 

točki razlike imajo izdelki učencev 12, 15, 18, 24, 36, 42. Osemnajst učencev je za izdelek 

v likovni koloniji prejelo eno točko več, pet učencev pa je imel enak seštevek točk za oba 

izdelka. Le učenec pod zaporedno številko 23 je za izdelek iz likovne kolonije prejel tri 

točke manj kot za izdelek pri pouku. Slednji pravi, da mu je motivacija za likovno 

dejavnost ocena. Isti učenec je edini podal mnenje o stopnji motivacije likovne kolonije za 

likovno dejavnost z izjavo »strinjam se«, za likovno izraţanje v šoli pa »popolnoma se 

strinjam«. V tabeli lahko razberemo, da je učenca v likovni koloniji zmotila vročina na 

soncu. Ostali udeleţenci likovnih kolonij so se popolnoma strinjali, da jih likovna kolonija 

motivira za likovno izraţanje. Kot vrsto motivacije za izraţanje v likovni koloniji so 

omenjali prostor, okolje, druţbo, uţivanje v likovni koloniji, temo likovne kolonije, več 

časa za razne likovne tehnike, prosto ustvarjanje, mir (ni nemirnega razreda), več časa, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo 

 

64 
 

menjava okolja (prostora), ustvarjalno vzdušje/klima, talentirane vrstnike, dobre izdelke 

vrstnikov, ustvarjanje, nove ideje, nove ideje ob ogledu likovnih izdelkov vrstnikov, 

priznanja. Najbolj pogosto so omenjali prostor, spremembo okolja, druţbo, uţivanje in čas 

za likovno ustvarjanje. Samo eden je omenil priznanje. To kaţe, da so sprememba 

prostora, druţenje z vrstniki in ustvarjanje v naravi vir zadovoljstva ter motivirajo za 

likovno dejavnost.  

S tem, ko učenci omenjajo, da jih motivirata tudi čas in moţnost, da se ukvarjajo z 

zahtevnejšimi tehnikami, odsevajo problematiko predmeta likovne umetnosti v osnovni 

šoli v Sloveniji. Predmet ima na razpolago eno šolsko uro na teden in učenci v 45 minutah 

teţko dokončajo izdelek ali se lotijo zahtevnejših tehničnih likovnih nalog. V te minute so 

vključeni še razlaga, priprava materiala ter pospravljanje. Učilnica mora biti za naslednjo 

uro pripravljena za naslednjo učno skupino. Zato je časa za likovno izraţanje res malo, 

posebej pri številčnejših razredih. 

Učenci, ki so vključeni v program za nadarjene, razlagajo, da jih likovna kolonija motivira 

s spremembo prostora (lokacije), druţbo, da na njej uţivajo, da prevladuje ustvarjalno 

vzdušje/klima, da lahko prosto ustvarjajo, da vidijo dobre izdelke vrstnikov in s tem dobijo 

še večjo motivacijo za izdelavo boljšega likovnega izdelka, pridobijo tudi kakšno novo 

idejo za nadaljnje likovno izraţanje.  

Dekle, ki je bila od sedmega do devetega razreda v programu za nadarjene, je razloţila, da 

je največ pridobila in tudi uţivala, ko jo je mentorica peljala v likovne kolonije. Tam se je 

pri njej razvila pozitivna tekmovalnost in počutila se je dobro med sebi enakimi (v razredu 

so njeni izdelki vedno izstopali od ostalih). V likovni koloniji ji je bil všeč izziv, da se je 

morala bolj potruditi, da so njeni izdelki izstopali. In ko so ti vrstniki, ki so po njenem 

mnenju enako talentirani kot ona, kritično analizirali njeno delo in ga pohvalili, je bilo to 

zanjo ogromno priznanje. V razredu se ji je zdelo ţe samoumevno, da so njeni izdelki med 

boljšimi, za to se ji niti ni bilo potrebno preveč truditi. Zato jo likovna kolonija vedno 

motivira za nadaljnje likovno ustvarjanje. 

Omenimo še zabeleţke mentorjev o likovnem izraţanju učencev v likovni koloniji in pri 

pouku likovne umetnosti. Za določene učence (zabeleţeno v opombah v Tabeli 2) so bili 

začudeni, da se v likovni koloniji lotili slikarske naloge, saj drugače samo rišejo (tudi v 

prostem času). Pri nekaterih učencih so opazili motiviranost za likovno dejavnost v 
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številnih likovnih izdelkih, narejenih v likovni koloniji, v šoli pa so izdelke komaj 

dokončali. 

 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo analizo nekaterih likovnih izdelkov iz likovne 

kolonije in pouka likovne umetnosti, ki so pri vrednotenju dosegli večjo razliko pri številu 

doseţenih točk (več kot tri točke razlike). Opozarjamo, da pri analizi šolskih likovnih 

izdelkov nismo obrazloţili likovnih problemov v primeru, da ti niso bili jasno zaznani, 

oziroma nismo imeli podatka, kateri likovni problem so mentorji pri določeni likovni 

nalogi obravnavali. 

Učenca pod zaporedno številko 14 in 22 (Tabela 2) sta imela najvišjo razliko pri seštevku 

točk. Za izdelek iz likovne kolonije sta prejela osem točk več kot za izdelek, narejen pri 

pouku likovne umetnosti. 

                 

Slika 23: Izdelek učenca 14 iz pouka likovne umetnosti.               Slika 24: Izdelek učenca 14 iz likovne kolonije. 

Učenec 14 (Tabela 2), 9. razred, je za izdelek na Sliki 24 prejel priznanje. Učenec ni 

vključen v program za nadarjene učence. Mentor pravi, da je likovno talentiran, vendar 

veliko šolskih izdelkov ne dokonča. Učenec sam pravi, da ga v koloniji za likovno 

izraţanje motivira tudi čas (ima več časa za likovno izraţanje). Pravi, da v likovni koloniji 

uţiva. Izdelek je prejel vse moţne točke pri vrednotenju likovnega motiva, ki je zelo gibko 

(dinamično) rešen, izraţena je originalnost (osebnostne lastnosti, lastno mišljenje). Vidna 
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je zelo izrazita uskladitev likovnega motiva gradu, jezera in narave z likovno temo, 

likovnim materialom in orodjem. Dosledno je bil brez mentorjeve pomoči izpeljan tudi 

postopke tempera tehnike. Likovna tehnika je celovito izvedena. Izkazana je povezava 

likovnega problema, tematike z likovnim motivom in z likovno tehniko.  Likovni izdelek, 

narejen pri pouku, ni dokončan. Likovni motiv je rešen manj gibko. Originalnost je še 

dobro izkazana (saj izdelek izţareva osebnostne lastnosti, mišljenje), vidna je tudi 

uskladitev likovnega motiva s tematiko. Likovna tehnika je delno izvedena, je 

nedokončana; so pa zadovoljivo izvedeni posamezni postopki tehnike. Likovni problem je 

zadovoljivo rešen (opaţen je na likovnem delu). 

Pri izvedbi likovnega motiva za šolski izdelek so še zadovoljivo izkazane ideje, zato so mu 

ocenjevalci zapisali 2 točki. Pri likovni tehniki je bil učenec zelo površen, so pa še 

zadovoljivo izvedeni posamezni postopki likovne tehnike (2 točki). Dobro je rešen likovni 

problem zračne perspektive, ki je opaţen na likovnem izdelku (3 točke). Skupaj je prejel 7 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Slika 25: Izdelek učenca 22 iz pouka likovne umetnosti.  

 
 

 
 

 

 

 

 

Slika 26: Izdelek učenca 22 iz likovne kolonije. 

 

Učenec 22 (Tabela 2), 9. razred, je identificiran za nadarjenega učenca. Zaradi likovne 

talentiranosti je bil v 8. razredu s strani likovnega pedagoga predlagan za evidentiranje in 

bil po potrditvi vključen v program nadarjenih. 
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točk od moţnih 15. Za izdelek, narejen v likovni koloniji, je prejel vse moţne točke. 

Likovni motiv je rešen zelo dinamično in z njem je izkazana izrazita originalnost (osebne 

lastnosti, lastno mišljenje in dobro opazovanje). Likovni motiv je izrazito usklajen s 

tematiko likovne kolonije, likovnim problemom in likovno tehniko. Slednja je dosledno in 

celovito izvedena. Učenec pravi, da v koloniji uţiva in da ga motivira tudi prostor 

(sprememba lokacije). 

V nadaljevanju po zaporednem vrstnem redu številk predstavljamo likovne izdelke 

učencev pod zaporednimi številkami 2, 4, 17, 21, 34, 37, 38 (Tabela 2). Pri njih je izdelek, 

narejen v likovni koloniji, prejel tri do štiri točke več kot izdelek, narejen pri pouku 

likovne umetnosti. Učenci 2, 4, 21, 34, 37 (Tabela 2) so evidentirani za nadarjene učence 

in vključeni v program za nadarjene. 

Likovna analiza izdelkov s strani ocenjevalcev je bila narejena za Sliko 27 in Sliko 28. 

Tretji izdelek (Slika 29) je prikazana kot dodatna angaţiranost in motiviranost učenca za 

likovno izraţanje. V koloniji je izdelal več kakovostnih likovnih izdelkov. Učenec je bil v 

9. Razred v sklopu programa za nadarjene vključen v šolsko likovno kolonijo. To njihova 

šola oziroma profesor likovne umetnosti vsako leto organizira za nadarjene. 

 

Slika 27: Izdelek učenca 2 iz pouka likovne umetnosti.  

 

 

Likovni izdelek iz šole (Slika 27) 

ima dinamično rešen motiv mesta. 

Vidna je še izrazita uskladitev 

likovnega motiva s tematiko, z 

likovnim materialom in orodjem. 

Izkazane so tudi posrečene ideje 

(še izrazita domišljija in likovni 

spomin).  

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo 

 

68 
 

 

Slika 28: Izdelek učenca 2 iz likovne kolonije. 

 

Slika 29: Izdelek učenca 2 iz likovne 

kolonije. 

 

Likovna tehnika je dobro izvedena oz. izvedeni so posamezni postopki likovne tehnike. 

Zelo je izkazana inovativna povezava likovnega problema perspektive in likovnega 

motiva. Likovni problem je dosledno in celovito izveden. 

Izdelek (Slika 28) je dosegel vse moţne točke. Učenec je zelo uspešno rešil likovni 

problem (perspektive), katerega je vključil v dinamično rešen likovni motiv notranjega 

prostora. Izkazana je inovativna povezava likovnega problema z likovnim motivom in z 

likovno tehniko. Slednja je izvedena dosledno in celovito.  

 

Likovnima izdelkoma učenca, ki obiskuje 8. razred in je vključen v program za nadarjene, 

so ocenjevalci dodelili 11 točk za izdelek na Sliki 30 in 15 za izdelek na Sliki 31. Izdelek v 

likovni koloniji (Slika 31) je prejel štiri točke več. 
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Slika 30: Izdelek učenca 4 iz pouka likovne umetnosti. 

 
 

 
 

 
Slika 31: Izdelek učenca 4 iz likovne kolonije. 

 

 

  
 

 
Slika 32: Izdelek učenca 17 iz pouka likovne umetnosti.  

Na likovnem izdelku iz šole so 

izkazane posrečene ideje (vidna je še 

izrazita izvirnost, domiselnost in 

domišljija). Pri likovnem motivu iz 

kolonije je vidna zelo izrazita 

uskladitev likovnega motiva z likovno 

tematiko, likovnim materialom in 

orodjem. Pri likovni tehniki je izkazana 

inovativnost pri izvajanju. Postopki 

likovne tehnike so izvedeni dosledno in 

celovito, brez mentorjeve pomoči. Pri 

izdelku iz šole je učenec po 

mentorjevem navodilu dobro izvedel 

likovno tehniko. Je pa učenec pri 

šolskem izdelku zelo uspešno rešil 

likovni problem prostorskih ključev. 

Pri izdelku iz likovne kolonije je 

izkazal inovativno povezavo likovnega 

problema z drugimi likovnimi pojmi. 

 

 

 

 

Slika 33: Izdelek učenca 17 iz likovne kolonije. 
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Učenec 17 (Tabela 2), učenec 9. razreda, ni vključen v program nadarjenih učencev. V 

likovni koloniji je po točkovanju ustvaril za tri točke boljši likovni izdelek. Pri vsakem 

kriteriju (likovni motiv, likovna tehnika in likovni problem) je napredoval za eno točko. V 

šoli je manj dinamično rešil likovni motiv, z dobro izkazanimi idejami. Opazna je še dobro 

izkazana originalnost, saj izdelek izţareva lastno mišljenje in domišljijo. Pri izdelku iz 

kolonije je vidna še izrazita uskladitev likovnega motiva s tematiko kolonije, z likovnim 

materialom in orodjem. Izdelek izţareva lastno mišljenje in osebnostne lastnosti. Likovna 

tehnika je v koloniji dosledno izvedena brez mentorjeve pomeči, v šoli pa ob manjšem 

mentorjevem navodilu izvede postopke tehnike. V šoli je učenec dobro povezal likovni 

problem zračne perspektive z motivom in tehniko. V likovni koloniji je likovni problem 

zelo uspešno rešil. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Slika 34: Izdelek učenca 21 iz pouka likovne 

umetnosti. 
 

 

   

Slika 35: Izdelek učenca 21 iz likovne kolonije.  

 

Učenec 9. razreda, z zaporedno številko 21, je evidentiran za nadarjenega učenca. Za 

izdelek iz likovne kolonije je prejel vse moţne točke. Na izdelku (Slika 35) je vidna izrazita 

uskladitev likovnega motiva z likovnim problemom (zračna perspektiva), likovnim 

materialom in orodjem. Upošteval je izrazne moţnosti likovne tehnike in izkazal 

inovativno povezavo spoznanega likovnega pojma z drugimi likovnimi pojmi. Izdelek iz 

šole (Slika 34) ima dobro izkazane ideje (manjša izvirnost in domiselnost). Zelo uspešno je 

učenec izvedel posamezne postopke likovne tehnike in likovni problem perspektive z 

dvema beţiščema. Učenec pravi, da v likovni koloniji uţiva. Motivirata ga prostor ter več 

časa za likovno izraţanje.  
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Naslednja dva primera likovnih izdelkov je naredil učenec pod zaporedno številko 37, ki 

obiskuje 7. razred in je vključen v program za nadarjene učence.  

Slika 36 ima izkazane duhovite, 

posrečene ideje pri likovnem motivu. 

Vidna je še izrazita domiselnost – 

domišljija. Dobro so izvedeni 

posamezni postopki likovne tehnike in 

izkazana je še izrazita povezava 

spoznanega likovnega pojma z 

drugimi pojmi. 

  
    Slika 36: Izdelek učenca 34 iz pouka likovne umetnosti. 

 
 

Pri Sliki 37 je vidna še izrazita 

uskladitev likovnega motiva z 

tematiko likovne kolonije, z likovnim 

materialom in orodji. Izdelek izrazito 

izţareva osebnostne lastnosti, lastno 

mišljenje in domišljijo. Dosledno so 

brez mentorjeve pomoči izvedeni 

posamezni postopki likovne tehnike. 

Izkazana je tudi inovativna povezava 

likovnega problema površin z drugimi 

likovnimi pojmi. 

 

 

Slika 37: Izdelek učenca 34 iz likovne kolonije. 

 
 

 
 

Likovne izdelke, prikazane na naslednji strani (Slike 38, 39 in 40), je izdelal učenec 8. 

razreda, ki je identificiran za nadarjenega učenca. Iz šole sta prikazana dva likovna izdelka, 

ki ponazarjata časovno omejitev. Prvi izdelek (Slika 38) je tehnično zelo površno narejen. 

Pri tiskanju ni bil natančen in grafični list ima vidne številne madeţe ter prstne odtise. 

Drugi (Slika 39) pa je zaradi premalo časa, kot pravi sam, ostal nedokončan. Pri prvem je 
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hitel, da mu ne zmanjka časa in je bil zato površen. Poudarja, da ga v likovni koloniji 

motivira to, da ima dovolj časa za prosto ustvarjanje. Motivira ga tudi prostor, kjer se 

likovno izraţa. 

                   

  Sliki 38 in 39: Izdelka učenca 37, narejena pri pouku likovne umetnosti. 

 

 

  Slika 40: Izdelek učenca 37 iz likovne kolonije. 

 

 

Vrednoten je bil likovni izdelek (Slika 38) in izdelek iz likovne kolonije (Slika 40). Izdelek 

iz šole je prejel tri točke manj. Likovni motiv pri obeh izdelkih je dinamično rešen. Vidna 

je zelo izrazita uskladitev likovnih motivov z likovno temo, likovnim materialom in 

orodjem. S tem, da so pri Sliki 40 dosledno izvedeni posamezni postopki likovne tehnike, 

slikanja s tempera barvami. Tehnika visokega tiska barvne grafike iz ene matrice je bila 

izvedena po mentorjevem navodilu. Dobro so izvedeni posamezni postopki grafične 
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tehnike, vendar učenec ni pokazal odgovornosti za čistost izvedbe grafičnega lista. Manj 

dosledno kot pri izdelku iz likovne kolonije je izvedel tudi likovni problem. 

V sklopu razlike treh do štirih točk pri vrednotenju (v prednost izdelka, izdelanega v 

likovni koloniji), analiziramo še naslednja izdelka (Sliki 41 in 42). Izdelal ju je učenec pod 

zaporedno številko 38. Je šestošolec in ni identificiran za nadarjenega. Pri likovnem motivu 

avtoportreta so izkazane posrečene ideje in izdelek izţareva osebne lastnosti ter lastno 

mišljenje. Vidna je še izrazita uskladitev likovnega motiva z likovnim materialom. Dobro 

so izvedeni posamezni postopki likovne tehnike, opazno pa je nenatančno barvanje s 

barvnimi svinčniki. 

 
 
 

  
 
 

Slika 41: Izdelek učenca 38, narejen pri pouku likovne 

umetnosti. 

 
 

          
 

   Slika 42: Izdelek učenca 38  iz likovne kolonije.  

 

Likovno tehniko flomaster kombinira z barvnimi svinčniki. Pri izdelku iz likovne kolonije 

(Slika 42) je dosledno in samostojno izvedena tehnika tempera, brez mentorjeve pomoči. 

Je pa motiv rešen manj dinamično. Opazna je še izrazita uskladitev likovnega motiva s 

tematiko ter likovnim materialom in inovativna povezava likovnega problema z drugimi 

likovnimi pojmi. 

Na naslednji strani so predstavljeni izdelki (Slike 43–48) dveh nadarjenih učencev 

(vključenih v INDEP) in enega likovno zelo talentiranega učenca (opomba njegovega 

mentorja). Ti so za svoje izdelke v likovni koloniji prejeli vse moţne točke s strani 

ocenjevalcev. Vse točke so dosegli tudi za likovni izdelek, narejen pri pouku likovne 

umetnosti. Vsi likovni izdelki imajo zelo izrazito usklajen likovni motiv z likovnim 

problemom in likovno tehniko. Izkazujejo zelo izrazito izvirnost, domiselnost – prikazana 
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sta izrazita domišljija in likovni spomin. Dosledno in celovito so izvedene likovne tehnike, 

saj učenci upoštevajo izrazne moţnosti likovnih materialov (oglja, flomastrov, barvnih 

kred oziroma pastelov, tempere, akrilov). Izkaţejo tudi povezavo spoznanih likovnih 

problemov z ţe poznanimi likovnimi pojmi. 

           

Slika 43: Izdelek učenca 7 iz pouka likovne umetnosti.         Slika 44: Izdelek učenca 7 iz likovne kolonije. 
                                                   

 

 

 

 

 Slika 45: Izdelek učenca 26 iz pouka likovne    

umetnosti.     

 

 

 

      Slika 46: Izdelek učenca 26 iz likovne kolonije. 

 

          
 

   Slika 47: Izdelek učenca 40 iz pouka likovne umetnosti.   Slika 48: Izdelek učenca 40 iz likovne kolonije. 
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Ker gre za izrazito likovno talentirane posameznike (opazno na predstavljenih likovnih 

izdelkih), nas je zanimalo njihovo mnenje o vrsti in stopnji motivacije za likovno izraţanje 

oziroma za likovno dejavnost.  

Učenec pod zaporedno številko 7 meni, da najbolj uţiva v likovnem ustvarjanju v likovni 

koloniji. Motivirata ga druţba vrstnikov in prostor. Pri mnenju o stopnji motivacije, kaj ga 

bolj motivira za likovno dejavnost, izbere za likovno kolonijo trditev: »popolnoma se 

strinjam«, da ga likovna kolonija motivira za likovno izraţanje. Za pouk in za likovne 

natečaje pa: »strinjam se«.    

Učenec 26 (Tabela 2) ni vključen v program nadarjenih. Mentor meni, da je bil spregledan, 

v času raziskave pa je ţe v devetem razredu. Kot likovni pedagog ga vidi kot zelo 

talentiranega. Njegovo mnenje o likovni koloniji kot motivaciji je, da je kolonija 

»uţivancija«. Motivirata ga menjava okolja in prostor, v katerem v likovni koloniji ustvarja 

(v naravi). Pravi, da se popolnoma strinja, da je likovna kolonija motivacija za njegovo 

likovno dejavnost oz. trditvi doda še velik plus (+5 – »popolnoma se strinjam«). 

Učenec 40 (Tabela 2) je identificiran za nadarjenega učenca. Je učenec 8. razreda. Tudi on 

pravi, da v likovni koloniji uţiva. Motivirata ga prostor in druţba. Za stopnjo motiviranosti 

glede na namen ustvarjanja za kolonijo pravi, da se popolnoma strinja, da ga motivira za 

likovno izraţanje. Trditev »strinjam se« glede motivacije za likovno dejavnost izbere za 

pouk likovne umetnosti in za likovne natečaje. 

 

 

3.3.3 UGOTOVITVE KVALITATIVNE RAZISKAVE 

Ugotovili smo stopnjo in vrsto motivacije učencev za izvajanje likovne dejavnosti v 

likovni koloniji. Udeleţenci likovne kolonije, ki so vključeni v program za nadarjene 

učence in tisti, ki niso, se popolnoma strinjajo, da jih likovna kolonija motivira za likovno 

izraţanje. Z analizo likovnih izdelkov, ki so bili narejeni pri pouku in likovnih izdelkov, ki 

so bili izdelani v likovni koloniji, smo ugotovili, da so likovni izdelki v likovni koloniji 

glede na zastavljene kriterije vrednotenja boljši. Ocenjevalci so likovnim izdelkom iz 

likovne kolonije v 98 % podelili višje število točk po kriterijih vrednotenja (glede na 

likovni motiv, likovno tehniko in likovni problem). 
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Z intervjuji in pogovori z nadarjenimi učenci smo dobili tudi vpogled v način poučevanja 

in dela z njimi na likovnem področju. Predvsem nas je zanimalo, kaj jih motivira za 

likovno izraţanje. Izrazili so, da jih likovna kolonija motivira s spremembo lokacije 

ustvarjanja (prostor), druţbo, likovno talentiranimi vrstniki, daljšim časom za ustvarjanje, 

moţnostjo izraţanja v zahtevnejših tehnikah oziroma v likovnih tehnikah, za katere je 

potreben daljši čas. Posamezniki pravijo, da jih v kolonijah motivirajo tudi likovni izdelki 

talentiranih vrstnikov, saj z njimi dobijo nove ideje za ustvarjanje. Predvsem pa v likovni 

koloniji uţivajo, kar kaţe na zadovoljstvo ob početju določene aktivnosti. Med izbiro 

(likovna kolonija, likovni natečaj in delo pri pouku) se za višjo stopnjo motiviranosti 

odločijo pri koloniji.  

S to kvalitativno raziskavo dokazujemo, da je likovna kolonija motivacija za likovno 

dejavnost. Ugotavljamo tudi, da v likovni koloniji ne prevladuje zunanja motivacija 

(bogate nagrade za izbrana dela in priznanja), ampak ţe zgoraj našteti dejavniki (prostor, 

druţba, uţivanje itd.).  

 

3.4  KVANTITATIVNA RAZISKAVA 

3.4.1 UTEMELJITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Problem raziskave je primerjava med učenci, ki so bili v likovni koloniji in tistimi, ki niso 

bili. Prijave za likovne kolonije za osnovnošolce so številčno omejene (trije učenci iz ene 

šole). Ugotovitve kaţejo, da likovni pedagogi v kolonijo prijavljajo likovno talentirane 

učence. Glede na ugotovitve se pojavlja vprašanje, če določeni učenci ostanejo spregledani 

in bi jih likovna kolonija prav tako motivirala za likovno ustvarjanje. Zanima nas ali je 

likovna kolonija motivacija za likovno dejavnost in kakšno je mnenje anketirancev o 

organizacijski plati likovne kolonije za osnovnošolce (koliko časa naj traja, katere 

delavnice itd.).   

 

3.4.2 CILJI RAZISKAVE 

- Ugotoviti, kakšen je interes za udeleţbo v likovnih kolonijah (tistih, ki so se ţe 

udeleţili in tistih, ki se niso). 
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- Ugotoviti mnenje učencev o likovnih kolonijah za osnovnošolce (o številu 

razpisanih likovnih kolonij, koliko časa naj traja likovna kolonija, ali naj jo vodijo 

drugi mentorji itd.). 

- Ugotoviti poznavanje pojmov likovna kolonija in ex tempore. 

- Ugotoviti, ali je likovna kolonija motivacija za likovno dejavnost. 

- Ugotoviti, koliko v primerjavi z vrstniki pozitivno izstopa delo na likovnem 

področju pri udeleţencih in neudeleţencih likovnih kolonij. 

 

 

3.4.3 VZOREC IN METODE DELA 

 

3.4.3.1 Opis vzorca 

V raziskavo, ki je potekala leta 2012, je bilo vključenih 238 učencev iz osnovnih šol v 

Sloveniji v starosti od desetega do štirinajstega leta. Vzorec sestavlja 96 učencev, ki so ţe 

bili v likovni koloniji in 142 učencev, ki še niso bili (Tabela 3). Struktura anketiranih glede 

na spol je prikazana v  Tabeli 4. 

Tabela 3: Struktura vzorca glede na udeleţbo. 

Udeleţba v lik. koloniji 

 število odstotek 

da 96 40,3 

ne 142 59,7 

skupaj 238 100,0 
 

Tabela 4: Struktura vzorca glede na spol. 

 

 

 

 

Spol  

 število odstotek 

ţenski  155 65,1 

moški 83 34,9 

skupaj 238 100,0 

 

Iz Tabele 4 je razvidno, da vzorec glede na spol ni proporcionalen, število anketirank je 

namreč 65,1 %, število anketirancev pa 34,9 %. 

V vzorec so vključeni učenci iz dvajsetih osnovnih šol iz Slovenije, od četrtega do 

devetega razreda (Graf 1).  
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Graf 1: Grafični prikaz strukture vzorca glede na razred. 
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Iz grafičnega prikaza (Graf 1) je razvidno, da vzorec glede na razred ni proporcionalen. 

Največ (37,4 %) je bilo anketirancev 8. razreda osnovne šole, najmanj pa je bilo učencev 4. 

razreda (0,4 %). 

Graf 2: Grafični prikaz strukture vzorca glede na starost . 

 

Iz Grafa 2 razberemo, da je bilo največ vprašanih starih 14 let (32,4 %), najmanj pa 15 let 

(3,4 %). V Tabeli 5 vidimo, da je bila starost učencev v povprečju 12,9 let, najmlajši 

učenec je star 11 let, najstarejši pa 15 let. 

Tabela 5: Statistični parameter, izračunan na podlagi odgovorov na vprašanje o starosti. 

Statistični parameter 

 Število 
Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

starost 238 11 15 12,90 1,090 
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Graf 3: Grafični prikaz strukture vzorca glede na vrsto udeleţbe likovnih kolonij.  

 

Iz Grafa 3 vidimo, da deleţ anketirancev, ki so se udeleţili Torkarjeve likovne kolonije, 

predstavlja 20,6 %. Deleţ udeleţencev drugih likovnih kolonij za osnovnošolce v Sloveniji 

(Mednarodna likovna kolonija Črnomelj, Kolonija mladih, Likovna kolonija Škofljica, 

Mala Groharjeva likovna kolonija) je 19,7 %. Največji deleţ anketirancev, to je 59,7 %, se 

še ni udeleţilo likovne kolonije. 

 

3.4.3.2 Metode dela 

Uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno kvantitativno raziskavo, ki 

temelji na predpostavki, da likovna kolonija motivira mladostnike za likovno izraţanje. 

Potrebne podatke za analizo empiričnega dela kvantitativne raziskave smo pridobili z 

anketnim vprašalnikom (Priloga 4). S pomočjo t-testa smo ugotavljali, če obstajajo razlike 

med tistimi, ki so bili v likovni koloniji, in tistimi, ki niso bili. Če je bila signifikacija 

manjša od 5 %, smo dokazali, da je razlika statistično značilna oz. da razlike obstajajo. Pri 

interpretaciji rezultatov vzorec udeleţencev in neudeleţencev likovnih kolonij skupaj 

predstavlja 100 %.  

S pomočjo Pearsonovega χ²-testa smo primerjali njihova mnenja, če bi se v prihodnje 

udeleţili likovne kolonije in kakšna naj bi ta bila. Primerjali smo tudi splošno mnenje o 

likovnih kolonijah (koliko časa naj trajajo, razlika med kolonijo in ex temporom, v katere 

likovne delavnice bi se vključili). 
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3.4.3.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Pri kvantitativni raziskavi smo podatke pridobili z vprašalnikom, ki je bil sestavljen iz 

anketnih vprašanj zaprtega in odprtega tipa, ocenjevalne lestvice in lestvice stališč 

Likertovega tipa. Vsebinsko veljavnost vprašalnika smo preizkusili na pilotskem vzorcu 

(dvajset učencev). Veljavnost in zanesljivost vprašalnika smo preizkusili s faktorsko 

analizo, zanesljivost vprašalnika pa preverili z metodo analize notranje konsistentnosti 

(koeficient Cronbach alfa). Objektivnost vprašalnika smo zagotovili z doslednimi in 

nedvoumnimi navodili ter načinom izpolnjevanja. Udeleţenci likovne kolonije so 

sodelovali v anonimnem anketiranju v likovnih kolonijah. Neudeleţenci, izbrani s 

slučajnostnim izborom, so ankete reševali v šoli pri pouku likovne vzgoje. Raziskavo smo 

izvedli v soglasju s starši učencev in vodstvom šole.  

 

3.4.3.4 Postopki obdelave podatkov 

Statistična analiza 

Podatke, dobljene z anketnim vprašalnikom, smo obdelali z različnimi statističnimi 

metodami opisne in inferenčne statistike (faktorska analiza, t-preizkus, analiza variance, 

statistični parametri) s pomočjo računalniškega programa SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences).  

Statistično značilne razlike smo ugotavljali s pomočjo t-testa. Za primerjavo med 

udeleţenci in neudeleţenci likovnih kolonij smo izračunali tudi statistične parametre: 

aritmetično sredino (M) in standardni odklon (SD). S pomočjo računanja hi-kvadrat 

preizkusa (χ²-test) smo ugotavljali, ali obstaja zveza med dvema spremenljivkama.  

Predpostavke za χ²-test so bile (Field, 2005, str. 686): 

 podatki so med seboj neodvisni, saj so pridobljeni na različnih posameznikih, 

 pričakovane frekvence morajo biti večje od 5; za večje kontingenčne tabele je ta 

pogoj milejši – največ 20 % vseh pričakovanih frekvenc je lahko manjših od 5, 

 nobena pričakovana frekvenca ne sme biti manjša od 1. 
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3.4.4 REZULTATI 

3.4.4.1 Udeležba likovnih kolonij 

Pri organiziranju likovnih kolonij je zelo uporaben podatek, če vemo, kakšno je zanimanje 

za takšno vrsto aktivnosti. Zato smo anketirance vprašali, ali bi se v prihodnje, če bi imeli 

moţnost, udeleţili likovne kolonije. 

 

Tabela 6: Struktura vzorca glede na vprašanje, ali bi se v prihodnje udeleţili likovnih kolonij. 

Bi se udeležil-a likovne kolonije? 

 število odstotek 

da 191 80,3 

ne 47 19,7 

skupaj 238 100,0 

 

Graf 4: Grafični prikaz strukture vzorca za udeleţence in neudeleţence likovne kolonije glede na njihovo mnenje, ali se 

bodo (še) udeleţili likovne kolonije za osnovnošolce. 
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Pri primerjanju mnenj (Graf 4), če bi se v prihodnje udeleţevali likovnih kolonij za 

osnovnošolce, je prišlo med odgovori anketirancev, ki so se ţe udeleţili likovne kolonije in 

tistih, ki se še niso, do statistično pomembnih razlik (2 = 18.498; df = 1, P = 0.000). 

Skoraj vsi anketiranci (93,8 %), ki so se ţe udeleţili likovne kolonije, so odgovorili, da bi 

se v likovno kolonijo vključili tudi v prihodnje. Enako je odgovorilo slabe tri četrtine (71,1 

%) anketirancev, ki do sedaj še niso imeli izkušenj z likovno kolonijo. Medtem ko je le 6,2 

% učencev, ki so ţe bili v likovni koloniji, odgovorilo, da se niso več pripravljeni vključiti 

v likovno kolonijo, je tako odgovorilo dobra četrtina (28,9 %) anketirancev, ki do sedaj še 

niso bili v likovni koloniji. 
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3.4.4.2 Razlogi za sodelovanje v likovni koloniji za osnovnošolce 

 

Zanimali so nas razlogi, zakaj bi se anketiranci udeleţili likovnih kolonij. Anketiranci so 

posamezni trditvi podali oceno na lestvici od 1 do 5 (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – 

pogosto in 5 – vedno).  

Trditve so se navezovale na razloge: da pridobijo priznanja in nagrade, da jim odpade 

pouk, da imajo moţnost pogovora z drugimi udeleţenci in mentorji, da se druţijo, da 

preverjajo in dopolnjuje svoje likovno znanje, da ustvarjajo na prostem in da imajo 

moţnost proste izbire likovne tehnike (Graf 5).  

Iz grafa 5 na naslednji strani razberemo, da se največ anketirancev udeleţi likovne kolonije 

zaradi veselja za likovno ustvarjanje. Največ odstotkov je dobila trditev »vedno« in sicer 

kar dve tretjini anketirancev (63,4 %). Najmanj pa zaradi razloga, da so odsotni od pouka, 

saj je na trditev »nikoli« odgovorila četrtin anketirancev (25,6 %).  
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Graf 5: Grafični prikaz strukture vzorca glede na razlog za sodelovanje v likovni koloniji. 
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Izračunali smo osnovne statistične parametre (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Osnovni statistični parametri, izračunani na podlagi odgovorov na vprašanje, če so priznanja razlog za 

udeleţbo. 

Statistični parameter Udeleţenci Neudeleţenci 

M 2,59 3,52 

SD 1,540 1,213 

N 96 142 

 

 

Priznanja in nagrade 

 

Na vprašanje, ali so priznanja in nagrade razlog za sodelovanje, so se pojavile največje 

razlike. Za trditev »nikoli« se je odločilo le 6,3 % anketiranih neudeleţencev kolonij in kar 

35,4 % tistih, ki so ţe bili v likovni koloniji. 

Pri trditvah »redko« in »pogosto« ni opaziti večjih razlik med učenci. Te se pojavijo pri 

trditvah »včasih«. To trditev je izbralo 34,5 % neudeleţencev in le 11,5 %, tistih, ki so ţe 

bili v likovni koloniji. Prav tako je trditev »vedno« izbralo 29,6 % neudeleţencev in le 18,8 

% tistih, ki so ţe sodelovali v koloniji (Graf 6). 

 

Graf 6: Deleţ odgovorov na vprašanje, ali so priznanj in nagrade razlog za sodelovanje v likovni koloniji. 
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Na osnovi rezultatov smo izračunali t-test, ki je pokazal, da je razlika v mnenju o 

priznanjih in nagradah kot razlogu za prihodnjo udeleţbo anketirancev statistično 

pomembna (F = 15,577, sig = 0,000). Aproksimativni t-preizkus je pokazal, da se 

aritmetični sredini med seboj statistično pomembno razlikujeta (t = -4,954; df = 171.156; 

sig = 0,000) (Tabela 8). Tisti, ki se še niso udeleţili likovne kolonije, so bolj naklonjeni 
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sodelovanju v likovnih kolonijah zaradi priznanj in nagrad (M = 3,52), kot udeleţenci 

likovnih kolonij (M = 2,59) (Tabela 7). 

Tabela 8: Izračunan t-test na podlagi na vprašanja, ali so priznanja in nagrade razlog za sodelovanje v likovni koloniji. 

Raziskava t Sig 

Udeleţenci/neudeleţenci -4,954 0,000 

 

 

Veselje za likovno ustvarjanje 

 

Zanimalo nas je, ali je veselje za likovno ustvarjanje razlog za sodelovanje v likovni 

koloniji.  

Tabela 9: Osnovni statistični parametri, izračunani na podlagi odgovorov na vprašanje, ali je veselje za likovno 

ustvarjanje razlog za udeleţbo. 

Pri tej trditvi so največje razlike pri odgovorih »vedno«, saj je trditev izbralo kar 85,4 % 

tistih, ki so ţe bili v likovni koloniji in le 48,6 % tistih, ki se je še niso udeleţili. Prav tako 

so opazne razlike pri trditvah »pogosto« in »včasih«, prvi odgovor je izbralo 24,6 % 

neudeleţencev in le 9,4 % udeleţencev, drugega pa 16,2 % neudeleţencev in samo 3,1 % 

tistih, ki so ţe sodelovali v koloniji. Odgovor »redko« je izbralo 4,9 % neudeleţencev in 1 

% udeleţencev. Odgovor »nikoli« je izbralo 5,6 % neudeleţencev in le 1 % udeleţencev 

(Graf 7). 

 

Statistični parameter Udeleţen

ci 

Neudeleţenci 

M 4,77 4,06 

SD 0,657 1,166 

N 96 142 
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Graf 7: Deleţ odgovorov na vprašanje, ali je veselje za likovno ustvarjanje razlog za sodelovanje v likovni koloniji. 
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T-test nam je pokazal, da je razlika v mnenju udeleţencev in neudeleţencev glede razloga 

za sodelovanje (veselje za likovno ustvarjanje) statistično značilna (F = 37,961; sig = 

0,000). Oboji menijo, da je veselje za likovno ustvarjanje »vedno«  ali »pogosto« razlog za 

sodelovanje v likovni koloniji. Rezultati kaţejo, da so udeleţenci (M = 4,77) bolj 

naklonjeni k razlogu za sodelovanje v likovnih kolonijah zaradi veselja za likovno 

ustvarjanje, kot neudeleţenci (M = 4,06) (Tabela 7). Aritmetični sredini se med seboj 

statistično pomembno razlikujeta (t = 6,026; df = 229,416; sig = 0,000) (Tabela 10). 

Tabela 10: Izračunan t-test na podlagi vprašanja, ali je veselje za ustvarjanje razlog za sodelovanje v likovni koloniji. 

Raziskava T sig 

Udeleţenci/neudeleţenci 6,026 0,000 

 

 

Ustvarjanje na prostem 

 

Tabela 11: Osnovni statistični parametri, izračunani na podlagi odgovorov na vprašanje, ali je ustvarjanje na prostem 

razlog za udeleţbo. 

 

 

 

Statistični parameter Udeleţenci Neudeleţenci 

M 4,59 3,97 

SD 0,719 1,237 

N 96 142 
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Pri trditvi, da je ustvarjanje na prostem razlog za sodelovanje v likovni koloniji, so 

največje razlike pri odgovoru »vedno«, saj je trditev izbralo kar 68,8 % anketiranih 

udeleţencev likovne kolonije in le 48,6 % tistih, ki se je še niso udeleţili. Prav tako so 

opazne razlike pri trditvi »pogosto«, saj se je za to odločitev odločilo 25 % udeleţencev in 

19,7 % neudeleţencev. Pri trditvi »včasih« je odstotek neudeleţencev (18,3 %), večji kot 

odstotek udeleţencev (4,2 %) (Graf 8). 

Graf 8: Deleţ odgovorov na vprašanje, ali je ustvarjanje na prostem razlog za sodelovanje v likovni koloniji. 
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T-test nam je pokazal, da je razlika v mnenju udeleţencev in neudeleţencev likovne 

kolonije statistično pomembna (F = 30,598; sig = 0,000). Obstajajo razlike med mnenji 

udeleţencev in neudeleţencev. Oboji menijo, da je ustvarjanje na prostem vedno ali pogost 

razlog za udeleţbo. Rezultati pa kaţejo (t = 4,890; df = 231,384; sig = 0,000), da so 

udeleţenci (M = 4,59) bolj naklonjeni k razlogu za sodelovanje v likovnih kolonijah zaradi 

ustvarjanja na prostem, kot neudeleţenci (M = 3,97) (Tabeli 11 in 12). 

Tabela 12: Izračunan t-test na podlagi vprašanja, ali je ustvarjanje na prostem razlog za sodelovanje v likovni koloniji. 

Raziskava T sig 

Udeleţenci/neudeleţenci 4,890 0,000 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo 

 

88 
 

Prosta likovna tehnika 

 

Tabela 13: Osnovni statistični parametri, izračunani na podlagi odgovorov na vprašanje, ali je prosta likovna tehnika 

razlog za udeleţbo. 

Statistični parameter Udeleţenci Neudeleţenci 

M 4,49 4,33 

SD 0,680 1,023 

N 96 142 

Pri trditvi, da je prosta likovna tehnika razlog za sodelovanje v likovni koloniji, so največje 

razlike pri trditvi »pogosto«, saj je trditev izbralo kar 33,3 % anketiranih udeleţencev 

likovne kolonije in le 16,2 % tistih, ki še niso sodelovali v koloniji. Pri trditvi »vedno« je 

odstotek odgovorov neudeleţencev (63,4 %) večji kot odstotek odgovorov udeleţencev 

(58,3 %). Prav tako so opazne razlike pri trditvi »redko«, saj se je za to trditev odločilo 8,5 

% tistih, ki še niso bili v likovni koloniji in samo 1 % tistih, ki so ţe bili udeleţenci. Pri 

drugih trditvah ni opaziti večjih razlik med anketiranci (Graf 9). 

 

Graf 9: Deleţ odgovorov na vprašanje, ali je prosta likovna tehnika razlog za sodelovanje v likovni koloniji. 
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T-test nam je pokazal, da je razlika v mnenju udeleţencev in neudeleţencev likovne 

kolonije statistično značilna (F = 15,601; sig = 0,000). Oboji menijo, da je prosta likovna 

tehnika »pogosto« ali »vedno« eden izmed razlogov za udeleţbo. Aproksimativni t-

preizkus je pokazal, da se aritmetični sredini med seboj ne razlikujeta statistično 

pomembno (t = 1,437; df = 235,955; sig = 0,152) (Tabela 14). 

Tabela 14: Izračunan t-test na podlagi vprašanja, ali je prosta likovna tehnika razlog za sodelovanje v likovni koloniji. 

 

 
Raziskava t sig 

udeleţenci/neudeleţenci 1.437 0,152 
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Odsotnost od pouka 

 

Nekatere likovne kolonije za osnovnošolce v Sloveniji potekajo v času, ko imajo učenci 

pouk. Zanimalo nas je, ali se jih udeleţijo (bi se jih) z razlogom, da niso prisotni pri pouku. 

 

 

Tabela 15: Osnovni statistični parametri, izračunani na podlagi odgovorov na vprašanje, ali je odsotnost od pouka razlog 

za udeleţbo. 

 

 

 

 

 

Pri trditvi, da je odsotnost od pouka v šoli razlog za udeleţbo v likovni koloniji, so 

največje razlike pri odgovoru »vedno«, saj je to trditev izbralo 40,8 % tistih, ki v likovni 

koloniji še niso sodelovali in 25 % tistih, ki so ţe bili v koloniji. Prav tako so opazne 

razlike pri trditvi »nikoli«, saj se je za to trditev odločilo 34,4 % udeleţencev likovne 

kolonije in 19,7 % tistih, ki še niso bili v likovni koloniji. Pri drugih trditvah ni večjih 

razlik med udeleţenci in neudeleţenci (Graf 10). 

Graf 10: Deleţ odgovorov na vprašanje, ali je odsotnost od pouka razlog za sodelovanje v likovni koloniji. 
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je t-preizkus za neodvisne vzorce 

med anketiranci, udeleţenci in neudeleţenci likovnih kolonij, pokazal statistično 

Statistični parameter Udeleţenci Neudeleţenci 

M 2,77 3,42 

SD 1,612 1,577 

N 96 142 
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pomembne razlike v njihovem mnenju glede tega, da je razlog za njihovo sodelovanje v 

likovni koloniji odsotnost od pouka (t = -3,066; df = 236; sig = 0,002) (Tabela 16). 

S tveganjem 0,2 % trdimo, da so v osnovni mnoţici neudeleţenci (M = 3,42) bolj 

naklonjeni sodelovanju zaradi odsotnosti od pouka, kot tisti, ki so se ţe udeleţili likovnih 

kolonij (M = 2,77) (Tabela 13). 

Tabela 16: Izračunan t-test na podlagi vprašanja, ali odsotnost od pouka razlog za sodelovanje v likovni koloniji. 

 

 

 

Pogovor z mentorji/ustvarjalci 

 

Pri odgovorih na vprašanje, ali je razlog za sodelovanje tudi pogovor z drugimi mentorji in 

ustvarjalci, ni opaziti večjih razlik pri izbiri odgovorov med tistimi, ki so ţe sodelovali v 

koloniji in tistimi, ki še niso sodelovali v kolonijah.  

Tabela 17: Osnovni statistični parametri, izračunani na podlagi odgovorov na vprašanje, ali je pogovor z mentorji in 

ustvarjalci razlog za udeleţbo. 

 

Statistični parameter Udeleţenci Neudeleţenci 

M 3,35 3,39 

SD 1,248 1,225 

N 96 142 

 

Odgovor »vedno« in »včasih« so bolj izbrali anketirani udeleţenci likovne kolonije (22,9 

% vedno in 33,3 % včasih) kot tisti, ki v kolonijah še niso sodelovali (19,9 % vedno, 22,5 

% včasih). Odgovora »pogosto« in »redko« je izbralo nekaj več tistih, ki v koloniji še niso 

sodelovali (34,5 % pogosto, 14,1 % redko), kot anketiranih udeleţencev kolonije (21,9 % 

pogosto, 11,5 % redko). Pri trditvi »nikoli« ni opaziti večje razlike (Graf 11). 

 

 

Raziskava t sig 

Udeleţenci/neudeleţenci -3.066 0,002 
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Graf 11: Deleţ odgovorov na vprašanje, ali je pogovor z mentorji in ustvarjalci razlog za sodelovanje v likovni koloniji. 

 

 

Z izračunom t-testa smo dobili rezultat, da razlika med udeleţenci in neudeleţenci glede 

mnenja, če je pogovor z mentorji in ustvarjalci razlog za sodelovanje, ni statistično 

pomembna (F = 0,000; sig = 0,993). Aproksimativni t-preizkus je pokazal (Sig > 0,05), da 

razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin niso statistično pomembne (Tabela 18).  

Tabela 18: Izračunan t-test na podlagi vprašanja, ali je pogovor z mentorji in ustvarjalci razlog za sodelovanje v likovni 

koloniji. 

 

 

 

 

Druženje 

 

Na vprašanje, ali je druţenje razlog za sodelovanje v likovni koloniji, tudi ni opaziti večjih 

razlik med tistimi, ki so ţe sodelovali v koloniji in tistimi, ki se kolonije še niso udeleţili. 

Tabela 19: Osnovni statistični parametri, izračunani na podlagi odgovorov na zastavljeno vprašanje, ali je druţenje razlog 

za udeleţbo v likovno kolonijo. 

 

 

 

 

Raziskava t sig 

Udeleţenci/neudeleţenci -0,203 0,839 

Statistični parameter Udeleţenci Neudeleţenci 

M 4,06 3,89 

SD 1,064 1,183 

N 96 142 
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Pri trditvi »vedno« se pojavijo manjše razlike med anketiranci, ki so sodelovali v likovni 

koloniji (44,8 %) in tistimi, ki še niso bili v koloniji (38,7 %). Pri trditvah »pogosto«, 

»včasih« in »redko« ni večjih razlik med učenci. Za trditev »nikoli« se je odločilo 2,1 % 

tistih, ki so bili v likovni koloniji in 5,6 % tistih, ki niso bili (Graf 12). 

Graf 12: Deleţ odgovorov na zastavljeno vprašanje, ali je druţenje razlog za sodelovanje v likovni koloniji. 

2,1 5,6
8,3 9,2

15,6
14,1

29,2
32,4

44,8 38,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

udeleženci neudeleženci

vedno

pogosto

včasih

redko

nikoli

 

Z izračunom t-testa smo dobili rezultat, da razlika med udeleţenci likovne kolonije in 

tistimi, ki se je še niso udeleţili, ni statistično pomembna (F = 0,844; sig = 0,359) (Tabela 

20). 

Tabela 20: Izračunan t-test na podlagi na vprašanja, ali je druţenje razlog za sodelovanje v likovni koloniji. 

Raziskava t sig 

Udeleţenci/neudeleţenci 1,119 0,264 

 

Odgovori anketirancev so se porazdelili med moţne odgovore, tako da teţko trdimo, da je 

ali ni druţenje razlog za prihodnjo udeleţbo v likovno kolonijo. 

Preverjanje in dopolnjevanje likovnega znanja 

Tudi pri odgovorih na vprašanje, ali je preverjanje in dopolnjevanje likovnega znanja 

razlog za sodelovanje v likovni koloniji, enako kot v prejšnjem primeru ne zasledimo 

opaznih razlik med anketiranci, ki so ţe sodelovali v kolonijah in tistimi, ki niso. 
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Tabela 21: Osnovni statistični parametri, izračunani na podlagi odgovorov na zastavljeno vprašanje, ali je preverjanje in 

dopolnjevanje likovnega znanja razlog za udeleţbo v likovno kolonijo. 

 

Statistični parameter Udeleţenci Neudeleţenci 

M 4,28 3,99 

SD 1,033 1,176 

N 96 142 

 

Trditev »vedno« so bolj izbrali anketirani udeleţenci likovne kolonije (57,3 %) kot 

anketirani učenci, ki v koloniji še niso sodelovali (45,8 %). Trditev »včasih« je izbralo več 

tistih, ki še niso bili v koloniji (18,3 %) in malo manj tistih, ki so bili (11,5 %). Pri trditvah 

»pogosto«, »redko« in »nikoli« ni bistvenih razlik (Graf 13). 

Graf 13: Deleţ odgovorov na vprašanje, ali je razlog za sodelovanje v likovni koloniji preverjanje in dopolnjevanje 

likovnega znanja. 
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,278; sig = 0,259) je t-preizkus 

za neodvisne vzorce med anketiranci udeleţenci in neudeleţenci likovnih kolonij pokazal 

(p > 0,05), da razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin niso statistično pomembne 

(Tabela 22).  

Tabela 22: Izračunan t-test na podlagi vprašanja, ali je razlog za sodelovanje v likovni koloniji preverjanje in 

dopolnjevanje likovnega znanja. 

 

 

 

 

Raziskava t sig 

Udeleţenci/neudeleţenci 1,947 0,053 
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Da bi izmerili, kateri razlog izmed naštetih prevladuje v izbiri, smo si pomagali z 

aritmetičnimi sredinami odgovorov anketirancev. Aritmetična sredina razlogov za 

sodelovanje v likovni koloniji je v celotni strukturi vzorca najvišja pri razlogu prosta 

likovna tehnika (4,39), sledi pa veselje za likovno ustvarjanje (4,34). Najniţjo vrednost ima 

razlog priznanja in nagrade (3,15) (Graf 14). 

 

Graf 14: Grafični prikaz strukture vzorca glede na aritmetično sredino razlogov za sodelovanje v likovnih kolonijah za 

osnovnošolce. 
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Najvišje povprečje pri udeleţencih ima razlog veselje za likovno ustvarjanje in sicer 4,77, 

kar je blizu s stopnjo »5 – vedno«. Sledi razlog ustvarjanje na prostem in sicer 4,59. 

Najniţje povprečje pri udeleţencih imajo priznanja in nagrade, kot razlog za sodelovanje v 

likovnih kolonijah, in sicer 2,59 (Tabela 9, Tabela 11 in Tabela 7). Najvišje povprečje pri 

neudeleţencih ima razlog prosta likovna tehnika in sicer 4,33, kar je blizu s stopnjo »4 – 

pogosto«. Najniţje povprečje pri neudeleţencih ima razlog pogovor z mentorji in 

ustvarjalci in sicer 3,39, kar je blizu s stopnjo »3 – včasih« (Tabela 13 in Tabela 17). 
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3.4.4.3 V katere delavnice (likovna področja) bi se vključili učenci v likovni 

koloniji 

 

V prejšnjem poglavju smo dobili podatke o zastopanosti likovnih področij v likovnih 

kolonijah za osnovnošolce. Zanimalo nas je, katera področja si učenci ţelijo v kolonijah 

oz. katerih delavnic bi se udeleţili. Učence smo tako v anketi vprašali, v katere delavnice 

bi se vključili, če bi se v prihodnje udeleţili likovne kolonije. Izbirali so med sledečimi 

delavnicami: risanje, slikanje, kiparstvo, grafika, prostorsko oblikovanje, lončarstvo in 

fotografija. Nekateri so izbrali več delavnic.  

Iz grafa 15 je razvidno, da jim je »najbliţje« področje risanja (47,9 %), sledijo kiparstvo 

(39,1 %), fotografija (37 %), slikarstvo (36,6 %), lončarstvo (19,3 %) in prostorsko 

oblikovanje (16,8 %). Najmanj odstotkov anketiranih bi se udeleţilo delavnice na področju 

grafike (10,1 %).  

 

Graf 15: Grafični prikaz strukture vzorca glede odločitve, v katero delavnico bi se posameznik vključili v likovni 

koloniji. 
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3.4.4.4  Število razpisanih likovnih kolonij za osnovnošolce  glede na mnenje 

anketirancev 

Na šole zadnje čase prihajajo tudi razpisi za likovne kolonije za osnovnošolce in ne samo 

razpisi za likovne natečaje. Te informacije učitelji posredujejo učencem. Veliko informacij 

glede likovnih kolonij je učencem posredovano tudi preko javnih medijev (radio, televizija, 

internet). Zato nas je zanimalo tudi njihovo mnenje o številu likovnih kolonij (ali imajo več 

moţnosti, da sodelujejo v tej aktivnosti ali ne).  

Tabela 23: Deleţ odgovorov glede na število razpisanih kolonij. 

 

 

 

 

 

Tisti, ki so ţe bili v likovni koloniji, so verjetno bolj pozorni na informacije oz. tudi sami 

poiščejo razpise za likovne kolonije. Zanimalo nas je, ali je kakšna razlika v njihovem 

mnenju in mnenju tistih, ki še niso sodelovali v koloniji, glede števila likovnih kolonij za 

osnovnošolce. 

Več kot tretjina udeleţencev (44,1 %) in skoraj polovica neudeleţencev (49,3 %) je 

odgovorila, da je število razpisanih likovnih kolonij za osnovnošolce ravno dovolj. 4,2 % 

neudeleţencev odgovarja, da je razpisanih kolonij preveč. Pribliţno četrtina udeleţencev 

(23,7 %) in tretjina neudeleţencev (29,6 %) je mnenja, da je število razpisanih kolonij 

zmerno. Da je število razpisanih kolonij premajhno, je odgovorila tretjina udeleţencev 

(32,3 %) ter petnajstina neudeleţencev (14,1 %). 2,8 % tistih, ki se še niso udeleţili 

likovnih kolonij odgovarja, da razpisov zanje ni (Graf 16). 

Skoraj polovica vseh anketirancev (47,2 %) odgovarja, da je razpisanih likovnih kolonij za 

osnovnošolce ravno dovolj. Kljub temu, da večina udeleţencev in neudeleţencev meni, da 

je število razpisanih likovnih kolonij ravno dovolj, je deleţ udeleţencev (44,1 %), ki so 

takšnega mnenja, nekoliko manjša od deleţa neudeleţencev (49,3 %). Pribliţno petina 

Število razpisanih likovnih kolonij za osnovnošolce 

 število odstotek 

jih ni 4 1,7 

premajhno 50 21,3 

zmerno 64 27,2 

ravno dovolj 111 47,2 

preveč 6 2,6 

skupaj 235 100,0 
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anketirancev (21,3 %) odgovarja, da je število razpisanih kolonij premajhno. Deleţ 

udeleţencev (32,3 %), ki so takšnega mnenja, je nekoliko večji od deleţa neudeleţencev 

(14,1 %) (Graf 16). 

Graf 16: Grafični prikaz deleţa odgovorov glede na njihovo mnenje o številu kolonij. 

 

Pri ocenjevanju števila razpisanih likovnih kolonijah za osnovnošolce (Graf 16) je prišlo 

med odgovori učencev, ki so se ţe udeleţili likovnih kolonij in tistimi, ki se jih niso, do 

statistično pomembnih razlik (2 = 16,319; df = 4, P = 0,003). 

 

3.4.4.5  Trajanje likovne kolonije za osnovnošolce  

Koliko časa nameniti za likovno kolonijo? Je dovolj en dan, dva ali več? Likovne kolonije 

naj bi trajale več dni. Ker je organizacija povezana s finančnimi sredstvi in veliko 

odgovornostjo za mladostnike, so kolonije za osnovnošolce ponavadi časovno krajše.  

Tabela 24: Deleţ odgovorov glede na mnenje, koliko časa naj bi trajala likovna kolonija za osnovnošolce. 

Število razpisanih likovnih kolonij za osnovnošolce 

 število odstotek 

en dan 45 18,9 

dva dni 55 23,1 

tri dni 49 20,6 

več dni 47 19,7 

teden dni ali več 42 17,6 

skupaj 238 100,0 

 

Tretjina udeleţencev (29,2 %) in petina neudeleţencev (19,0 %) je odgovorila, da naj bi 

kolonija potekala dva dni. 
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Pribliţno četrtina neudeleţencev je odgovorila, da naj bi likovna kolonija potekala en dan 

(19,0 %), dva dni (19,0 %), več dni (17,6 %) in teden dni ali več (15,5 %). Tretjina 

neudeleţencev (28,9 %) pa je odgovorila, da naj bi kolonija trajala tri dni. 

Udeleţenci so odgovarjali, da naj bi kolonija potekala en dan (18,8 %), dva dni (29,2 %), 

tri dni (8,3 %), več dni (22,9 %) in teden dni ali več (20,8 %). 

Pribliţno četrtina vseh anketirancev (23,1 %) odgovarja, da naj bi kolonija potekala dva 

dni. Deleţ udeleţencev (29,2 %), ki so takšnega mnenja, je nekoliko večji od deleţa 

neudeleţencev (19,0 %). 

Četrtina vseh anketirancev (20,6 %) odgovarja, da naj bi kolonija potekala tri dni. Deleţ 

udeleţencev (8,3 %), ki so takšnega mnenja, je veliko manjši od deleţa neudeleţencev 

(28,9 %) (Graf 17). 

Pri ocenjevanju, koliko časa naj bi potekala likovna kolonija za osnovnošolce, je prišlo 

med odgovori učencev, ki so se ţe udeleţili likovnih kolonij in tistimi, ki se jih niso, do 

statistično pomembnih razlik (2 = 16,038; df = 4, P = 0,003). 

 

Graf 17: Grafični prikaz strukture vzorca glede na njihovo mnenje, koliko časa naj bi trajala likovna kolonija. 

 

 

 

3.4.4.6 Pojma likovna kolonija in ex tempore 

Pojma se velikokrat uporabljata napačno tudi v javnih medijih. V teoretičnem delu smo 

razloţili bistveno razliko med njima. V raziskavi nas je zanimalo poznavanje in ločevanje 

teh dveh pojmov pri učencih. 
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Tabela 25: Deleţ odgovorov glede na poznavanje pojma likovna kolonija in pojma ex tempore. 

 

 

 

 

 

 

 

Visok deleţ anketirancev (77,3 %), tako udeleţenci (75,0 %) kot neudeleţenci (78,9 %), ne 

poznajo odgovora na vprašanje ali pojma likovna kolonija in ex tempore pomenita enako 

(Tabela 25).  

Pribliţno desetina vseh anketirancev (12,6 %) odgovarja, da pojma likovna kolonija in ex 

tempore pomenita enako. Deleţ udeleţencev (15,6 %), ki so takšnega mnenja, je malo 

večji od deleţa neudeleţencev (10,6 %). 

Pribliţno desetina vseh anketirancev (10,1 %) odgovarja, da pojma likovna kolonija in ex 

tempore ne pomenita enako. Deleţ udeleţencev (9,4 %), ki so takšnega mnenja, je zelo 

malo manjši od deleţa neudeleţencev (10,6 %) (Graf 18). 

Graf 18: Grafični prikaz deleţa odgovorov glede na njihovo mnenje, ali pojma likovna kolonija in ex tempore pomenita 

enako. 

 

 

Nismo uspeli dokazati povezave o mnenju, ali pojma likovna kolonija in ex tempore 

pomenita enako med udeleţenci in neudeleţenci likovnih kolonij (P > 0,05). Mnenje se 

statistično pomembno ne razlikuje (2 = 1,356; df = 2; P = 0,508). 

  

Pojma likovna kolonija in ex tempore pomenita enako 

 Število odstotek 

da 30 12,6 

ne 24 10,1 

ne vem 184 77,3 

skupaj 238 100,0 
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3.4.4.7 Mentorji v delavnicah v likovni koloniji za osnovnošolce 

Učence v likovno kolonijo spremlja mentor (učitelj, ki jih poučuje likovno umetnost). V 

likovnih kolonijah včasih potekajo delavnice, ki jih vodijo različni mentorji. Je to učencem 

všeč ali ne?  

Tabela 26: Deleţ odgovorov glede na mnenje, ali jim je všeč, da delavnice vodijo drugi mentorji. 

 

 

 

 

 

 

Večina udeleţencev (95,8 %) in neudeleţencev (73,9 %) je odgovorila, da jim bi bilo všeč, 

da delavnice vodijo drugi mentorji. 

Majhen deleţ udeleţencev (4,2 %) in petina neudeleţencev (26,1 %) meni, da jim to ne bi 

bilo všeč. 

Kljub temu, da večina anketirancev meni, da bi jim bilo všeč, da delavnice vodijo drugi 

mentorji, je deleţ neudeleţencev (73,9 %), ki so takšnega mnenja, nekoliko manjši od 

deleţa udeleţencev (73,9 %).  

Slaba petina anketirancev meni, da bi jim ne bi bilo všeč, da delavnice vodijo drugi 

mentorji, pri tem je deleţ udeleţencev (4,2 %), ki so takšnega mnenja, zelo manjši od 

deleţa neudeleţencev (26,1 %) (Graf 19). 

Graf 19: Grafični prikaz deleţa odgovorov glede na njihovo mnenje, ali naj delavnice vodijo drugi mentorji. 
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Delavnico naj vodijo drugi mentorji. 

 število odstotek 

da 196 82,7 

ne 41 17,3 

skupaj 237 100,0 
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Pri ocenjevanju zadovoljstva, ali bi jim bilo všeč, da bi delavnice v likovni koloniji vodili 

drugi mentorji, je prišlo med odgovori učencev, ki so se ţe udeleţili likovnih kolonij in 

tistimi, ki se jih niso, do statistično pomembnih razlik (2 = 18,987; df = 1, P = 0,000). 

Udeleţenci likovnih kolonij so bolj naklonjeni temu, da delavnice vodijo drugi mentorji. 

 

 

3.4.4.8 Motivacija za delo: šola, likovni natečaji in likovna kolonija 

Kje so učenci najbolj motivirani za delo (likovno izraţanje)?  

Tabela 27: Deleţ odgovorov glede na mnenje, kje so bolj motivirani za delo. 

Kje si bolj motiviran za delo? 

 število odstotek 

v šoli 54 22,7 

v likovni koloniji 116 48,7 

za likovni natečaj 19 8,0 

enako 49 20,6 

skupaj 238 100,0 

 

 

Graf 20: Grafični prikaz deleţa odgovorov glede na njihovo mnenje, kje so bolj motivirani za delo. 

 

Pri ocenjevanju mnenja, kje bi bili anketiranci bolj motivirani za delo (v šoli pri pouku 

likovne umetnosti, v likovni koloniji, za likovne natečaje ali enako) je prišlo med odgovori 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo 

 

102 
 

učencev, ki so se ţe udeleţili likovnih kolonij in tistimi, ki se jih niso, do statistično 

pomembnih razlik (2 = 17,503; df = 3, P = 0,001). 

Več kot dve tretjine udeleţencev (59,4 %) in malo manj kot polovica neudeleţencev (41,5 

%) je odgovorila, da je oz. bi bila bolj motivirana za delo v likovni koloniji. 

Petina anketirancev (20,6 %) meni, da so za delo motivirani enako, ne glede na vrsto ali 

kraj aktivnosti, in sicer udeleţenci (20,8 %) in neudeleţenci (20,4 %). 

Skoraj desetina vseh anketirancev (8,0 %) odgovarja, da bi bili bolj motivirani za delo pri 

likovnem natečaju. Deleţ udeleţencev (10,4 %), ki so takšnega mnenja, je nekoliko večji 

od deleţa neudeleţencev (6,3 %).  

Pribliţno četrtina anketirancev (22,7 %) odgovarja, da so oz. bi bili bolj motivirani za delo 

v šoli pri uri likovne vzgoje. Deleţ neudeleţencev (31,7 %), ki so takšnega mnenja, je večji 

od deleţa udeleţencev (9,4 %). 

Polovica vseh anketiranih (48,7 %) je mnenja, da je likovna kolonija motivacija za delo in 

sicer je deleţ udeleţencev (59,4 %), ki so takšnega mnenja, za eno tretjino večji od deleţa 

neudeleţencev (41,5 %) (Graf 20). 

 

3.4.4.9 Kje učenci potrebujejo več usmeritev s strani mentorja: šola, likovni 

natečaji ali likovna kolonija 

Učenci pri likovnem izraţanju potrebujejo strokovne usmeritve mentorja oz. učitelja. 

Spraševali smo, kje oni sami menijo, da potrebujejo več takšnih usmeritev. Glede na to, da 

se nekateri še niso udeleţili kolonij, bi pričakovali, da bodo ti odgovarjali, da v kolonijah.  

Tabela 28: Deleţ odgovorov glede na mnenje, v kateri situaciji bi potreboval več usmeritev s strani mentorja. 

 

V kateri situaciji misliš, da potrebuješ več usmeritev pri lik. ustvarjanju s strani mentorja  

 število odstotek 

v šoli 73 30,8 

v likovni koloniji 61 25,7 

za likovni natečaj 53 22,4 

enako 50 21,1 

skupaj 237 100,0 
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V tabeli 39 razberemo, da je slaba tretjina anketirancev odgovorila, da več usmeritev 

potrebujejo v šoli. Če je to povezano z ocenjevanjem njihovih izdelkov (ocenami), bi 

morali narediti novo raziskavo, zato lahko ostanemo samo pri domnevah.   

Tretjina udeleţencev (33,7 %) in skoraj tretjina neudeleţencev (28,9 %) je odgovorila, da 

več usmeritev s strani mentorja (likovnega pedagoga) potrebuje v šoli. Tretjina 

anketirancev (30,8 %) meni tako, od tega je deleţ udeleţencev, ki so takšnega mnenja, zelo 

malo večji od deleţa neudeleţencev. 

Četrtina anketirancev (25,7 %) meni, da potrebujejo (bi potrebovali) več usmeritev s strani 

mentorja pri likovnem ustvarjanju v likovni koloniji, in sicer udeleţenci (23,2 %) in 

neudeleţenci (27,5 %). 

Skoraj četrtina vseh anketirancev (22,4 %) odgovarja, da potrebujejo več usmeritev s strani 

mentorja pri likovnem ustvarjanju za likovne natečaje. Deleţ udeleţencev (12,6 %), ki so 

takšnega mnenja, je skoraj še enkrat manjši od deleţa neudeleţencev (28,9 %).  

Petina vseh anketiranih (21,1 %) je mnenja, da enako potrebujejo (bi potrebovali) 

usmeritev s strani mentorja pri likovnem ustvarjanju v šoli, v likovnih kolonijah in za 

natečaje. Deleţ udeleţencev (30,5 %), ki so takšnega mnenja, je za polovico večji od 

deleţa neudeleţencev (14,8 %) (Graf 21). 

 

Graf 21: Deleţ odgovorov glede na njihovo mnenje, kje potrebujejo več usmeritev s strani mentorja (učitelja). 

 

 

Pri ocenjevanju mnenja, v kateri situaciji pri likovnem ustvarjanju potrebujejo več 

usmeritev s strani mentorja, je prišlo med odgovori učencev, ki so se ţe udeleţili likovnih 

kolonij in tistimi, ki se jih niso, do statistično pomembnih razlik (2 = 14,234; df = 3, P = 

0,003). Neudeleţenci menijo, da bi potrebovali več usmerjanja s strani mentorja v likovnih 
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kolonijah kot udeleţenci. Prav tako bi več usmeritev potrebovali pri izdelavi izdelka za 

likovni natečaj. 

 

3.4.4.10 Uspešnost učencev pri likovnem izražanju pri pouku likovne umetnosti 

V raziskavi nas je zanimalo, ali se likovnih kolonij udeleţujejo samo učenci, ki so zelo 

uspešni pri likovni umetnosti. Sistem prijave v likovne kolonije je v praksi takšen, da 

učitelj likovne umetnosti določi tri do pet učencev, ki se bodo udeleţili teh kolonij. Kakšen 

sistem izbiranja ubere, je avtonomija učitelja. Drug sistem je, da so izbrani glede na 

izdelke, ki jih predhodno pošljejo. Redko se lahko prijavijo vsi.  

Tabela 29: Deleţ odgovorov glede na mnenje anketirancev, koliko so v primerjavi s sošolci uspešni pri izdelkih med 

poukom likovne vzgoje. 

 

Koliko v primerjavi s svojimi sošolci si likovno uspešen pri tvojih likovnih izdelkih.  

 število odstotek 

sploh nisem 1 0,4 

malo 8 3,4 

tako tako 49 20,7 

še kar 114 48,1 

zelo 65 27,4 

skupaj 237 100,0 

 

Večina udeleţencev (85,3 %) in neudeleţencev (69,0 %) je odgovorila, da so »še kar« ali 

»zelo« ustvarjalni v primerjavi s sošolci v razredu. 

Pribliţno desetina udeleţencev (8,4 %) in tretjina neudeleţencev (28,9 %) menijo, da so v 

primerjavi s sošolci »tako tako« ustvarjalni pri likovnih izdelkih. 

Da so »malo« oz. »sploh niso« ustvarjalni pri likovnih izdelkih v primerjavi s sošolci v 

razredu, je odgovorila slaba desetina udeleţencev (6,4 %) in le zelo malo neudeleţencev 

(2,1 %). 

Tretjina anketirancev (27,4 %) je mnenja, da so »zelo« ustvarjalni v primerjavi s sošolci v 

razredu, kljub temu je deleţ udeleţencev (41,1 %), ki so takšnega mnenja, še enkrat večji 

od deleţa neudeleţencev (18,3 %).  
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Kljub temu, da je polovica anketirancev (48,1 %) mnenja, da so »še kar« ustvarjalni, je 

deleţ udeleţencev (44,2 %), ki so takšnega mnenja, nekoliko manjši od deleţa 

neudeleţencev (50,7 %).  

Tretjina anketirancev (20,7 %) je mnenja, da so »tako tako« ustvarjalni v primerjavi s 

sošolci v razredu. Deleţ neudeleţencev (28,9 %), ki so takšnega mnenja, je trikrat manjši 

od deleţa udeleţencev (8,4 %) (Graf 22). 

 

 

Graf 22: Grafični prikaz deleţa odgovorov glede na njihovo mnenje, koliko so v primerjavi s sošolci uspešni pri izdelkih 

med poukom likovne vzgoje. 
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S hi-kvadrat preizkusom smo izračunali, da je pri ocenjevanju (koliko so v primerjavi s 

sošolci uspešni pri likovnih izdelkih) prišlo med odgovori učencev, ki so se ţe udeleţili 

likovnih kolonij in tistimi, ki se jih niso, do statistično pomembnih razlik (2 = 25,918; df 

= 4; P = 0,000). 

Iz grafa 22 je razvidno, da še enkrat več učencev, ki so v koloniji sodelovali, trdi, da so 

»zelo« uspešni pri izdelkih v primerjavi s sošolci. 

 

3.4.4.11 Priznanja in nagrade na likovnem področju 

Da bi dobili čim boljši vpogled v deleţ odgovorov tistih, ki so v koloniji ţe sodelovali in 

tisti, ki niso, smo jih povprašali tudi o uspešnosti na likovnem področju izven šole. 

Zanimalo nas je, ali so prejeli kakšno priznanje ali nagrade na tem področju. 
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Tabela 30: Deleţ odgovorov glede na oceno vseh anketirancev, kolikokrat so prejeli nagrade ali priznanja na likovnem 

področju (likovni natečaji, likovne kolonije in ex tempori).  

 

Kolikokrat si prejel nagrade ali priznanja na likovnem področju (likovni natečaji, likovne kolonije in ex tempori)? 

Primer: od 10 tekmovanj: redko pomeni 1-3, včasih 3-5, pogosto 6-8. število odstotek 

nikoli  112 47,3 

redko  51 21,5 

včasih  47 19,8 

pogosto 20 8,4 

vedno  7 3,0 

skupaj 237 100,0 

Večina neudeleţencev (58,5 %), in tretjina udeleţencev (30,5 %) je odgovorila, da še 

»nikoli« niso prejeli priznanj ali nagrad na likovnem področju.  

Pribliţno petina neudeleţencev (21,8 %) in petina udeleţencev (21,1 %) pravi, da so 

»redko« prejeli priznanja. 

Da so »včasih« prejeli priznanja in nagrade na likovnem področju, je odgovorilo tretjina 

udeleţencev (26,3 %) ter dobra desetina neudeleţencev (15,5 %). 

Petina udeleţencev (22,1 %) in samo 4,2 % neudeleţencev je odgovorilo, da so »pogosto« 

ali »vedno« prejeli priznanje in nagrade na likovnem področju. 

Kljub temu, da polovica anketirancev (47,3 %) odgovarja, da še nikoli niso prejeli priznanj 

in nagrad na likovnem področju, je deleţ neudeleţencev (58,5 %), ki so takšnega mnenja, 

še enkrat večji od deleţa udeleţencev (58,5 %).  

Petina anketirancev (19,8 %) odgovarja, da so včasih prejeli priznanja. Deleţ udeleţencev 

(26,3 %), ki so takšnega mnenja, je polovico večji od deleţa neudeleţencev (15,5 %).  

Prav tako je deleţ udeleţencev (22,1 %), ki odgovarjajo, da so »pogosto« ali »vedno« 

prejeli priznanja, petkrat večji od deleţa neudeleţencev (4,2 %). Tako desetina 

anketirancev (11,4 %) odgovarja, da so »pogosto« ali »vedno« prejeli priznanja (Graf 23). 
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Graf 23: Grafični prikaz deleţa odgovorov glede na njihovo oceno, kolikokrat so prejeli priznanja in nagrade na likovnem 

področju. 

 

Pri ocenjevanju, kolikokrat so prejeli priznanja in nagrade na likovnem področju, je prišlo 

med odgovori učencev, ki so se ţe udeleţili likovnih kolonij in tistimi, ki se jih niso, do 

statistično pomembnih razlik (2 = 28,901; df = 4; P = 0,000).   

Iz grafa 30 je razvidno, da še enkrat več učencev, ki v koloniji niso sodelovali, trdi, da še 

»nikoli« niso prejeli nagrad ali priznanj na likovnem področju. 

 

3.4.4.12 Likovni natečaji 

Kako pogosto učenci sodelujejo v likovnih natečajih, je v veliki meri odvisno tudi od 

njihovih učiteljev oziroma mentorjev. Kakšna je ambicija učencev, da bi sodelovali? Ali so 

sami pripravljeni, da bi pošiljali svoje likovne izdelke na likovne natečaje? 

 

Tabela 31: Deleţ odgovorov glede na mnenje anketirancev, ali bi sami poslali likovna dela na likovni natečaj. 

 

Bi sam poslal svoja likovna dela na likovni natečaj? 

 število odstotek 

da 175 73,5 

ne 63 26,5 

skupaj 238 100,0 
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Skupaj 73,5 % anketirancev meni, da bi svoja likovna dela poslali na likovni natečaj. Deleţ 

udeleţencev (100,0 %), ki so takšnega mnenja, je za skoraj polovico večji od deleţa 

neudeleţencev (55,6 %) (Graf 24 in Tabela 31). 

 

Graf 24: Grafični prikaz deleţa odgovorov glede na njihovo mnenje, ali so pripravljeni poslati svoj likovni izdelek na 

natečaj. 

 

Pri odgovorih, ali bi svoja likovna dela poslali na likovni natečaj, je prišlo med odgovori 

učencev, ki so se ţe udeleţili likovnih kolonij in tistimi, ki se jih niso, do statistično 

pomembnih razlik (2 = 57,925; df = 1; P = 0,000).     

Skoraj polovica tistih, ki v likovni koloniji še niso sodelovali, ne bi pošiljala svojih 

izdelkov na likovne natečaje. 

 

 

3.4.4.13 Mentorji o likovnih kolonijah za osnovnošolce  

V anketo smo vključili 22 mentorjev v likovnih kolonijah za osnovnošolce v Sloveniji. 

Struktura glede na likovno kolonijo in spol anketirancev je prikazana v Tabelah 32 in 33. 

 

Tabela 32: Struktura vzorca glede na likovno kolonijo. 

udeleţba 

 število odstotek 

Da 16 72,7 

Ne 6 27,3 

skupaj 22 100,0 

 

Tabela 33: Struktura vzorca glede na spol. 

 

 

 

 

spol 

 število odstotek 

ţenski  19 86,4 

moški 3 13,6 

skupaj 22 100,0 
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Tabela 34: Statistični parameter, izračunan na podlagi odgovorov na vprašanje o starosti in o letih poučevanja likovne 

vzgoje. 

 

Povprečna starost mentorjev/mentoric je 42 let. Razlika v letih poučevanju likovne vzgoje 

je zelo različna – od enega do osemindvajset let (Tabela 34).    

Mentorji imajo kot učitelji v osnovni šoli vpogled v razpise likovnih kolonij za učence. 

Njihovi odgovori so prikazani v grafu 32. Razvidno je, da so se odgovori porazdelili med 

»ravno dovolj« (27,3 %), »zmerno« (31,8 %) in »premajhno« (40,9 %) (Graf 25). 

 

Graf 25: Grafični prikaz deleţa odgovorov glede na njihovo mnenje o številu kolonij. 

 

Z mentorstvom ter spremljanjem učencev v likovno kolonijo učitelji prevzamejo 

celodnevno odgovornost za te učence. Zato smo jih vprašali, koliko časa naj po njihovem 

mnenju traja likovna kolonija za osnovnošolce.  

Graf 26: Grafični prikaz deleţa odgovorov glede na njihovo mnenje, koliko časa naj bi trajala likovna kolonija. 

 

Statistični parameter 

 Število 
Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

starost 22 27 54 41,73 8,860 

leta poučevanja 22 1 28 15,86 9,443 
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Iz grafa 26 je razvidno, da skoraj polovica anketiranih mentorjev (45,5 %) meni, da naj 

kolonije za osnovnošolce trajajo en dan. Petina anketirancev (22,7 %) se je odločila za dva 

dni, slaba petina (18,2 %) za tri dni in le 13,6 % mentorjev za odgovor več dni (Graf 26). 

Mentorji glede na razpis prijavijo učence. Odločiti se morajo, katere učence bodo prijavili 

v likovno kolonijo. Tu se zastavlja vprašanje, ali mentorji prijavljajo samo likovno 

nadarjene učence ali tudi tiste, ki v tem področju niso tako uspešni. Zato nas je zanimala 

povezava, kako so učenci, ki v koloniji sodelujejo, uspešni pri likovnem delu v šoli. 

 

Graf 27: Grafični prikaz deleţa odgovorov glede na mentorjevo mnenje, koliko so udeleţenci v primerjavi s sošolci 

uspešni pri izdelkih med poukom likovne umetnosti. 

 

 

Rezultati kaţejo, da se mentorji pogosto odločajo za likovno talentirane učence, saj je kar 

polovica anketiranih odgovorila, da so v kolonijo prijavili učence, ki so zelo uspešni na 

likovnem področju (Graf 27). 

Eden izmed ciljev likovnih kolonij je motivacija za delo na likovnem področju, tako pri 

talentiranih kot pri tistih malo manj. Mentorji svoje učence opazujejo pri likovnem 

prakticiranju v šoli in tudi izven nje. Opazijo lahko njihov zanos in navdušenje za delo.  

 

Kakšna je učenčeva motivacija za delo v šoli, v likovni koloniji ali pri izdelavi izdelkov za 

likovni natečaj? Mentorji so izrazili mnenje, kje so njihovi učenci bolj motivirani za 

likovno prakticiranje. 
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Graf 28: Grafični prikaz deleţa odgovorov glede na mentorjevo mnenje, kje so učenci bolj motivirani za delo.  

 

Iz grafa 28 razberemo, da dobra polovica (54,5 %) anketiranih mentorjev meni, da so v 

likovni koloniji učenci bolj motivirani za delo. 36,4 % anketiranih meni, da so učenci 

enako motivirani za delo v šoli, v likovni koloniji ali za likovne natečaje.       

Ne glede na prostor ali situacijo je mentor tisti, ki učenca spodbuja in usmerja k likovnemu 

ustvarjanju. Mentorje smo vprašali, v kateri situaciji učenci potrebujejo več usmeritev. 

Graf 29: Grafični prikaz deleţa odgovorov glede na mentorjevo mnenje, kje učenci potrebujejo več usmeritev. 

 

Skoraj tretjina učencev po mnenju mentorjev rabi več njihove pomoči v šoli. Enak odstotek 

(31,8 %) anketirancev meni, da učenci rabijo več usmeritev pri izdelavi likovnih izdelkov 

za likovni natečaj. Petina anketiranih (22,7 %) meni, da učenci v vseh situacijah v enaki 

meri potrebujejo njihovo usmerjanje. Manj usmerjanja s strani mentorja potrebujejo učenci 

v likovni koloniji (13,6 %) (Graf 29). 

Razlogi, da se učitelji kot mentorji udeleţijo likovnih kolonij za osnovnošolce, so različni. 

Predvsem nas je izmed naštetih razlogov zanimal razlog, da prejmejo priznanja in nagrade. 

Učitelj s prejetimi priznanji v sluţbi lahko napreduje. Ali je mentorjem v ospredju 

napredovanje ali se kolonij udeleţujejo v korist učencev? 
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Tabela 35: Deleţ odgovorov glede na aritmetično sredino in standardni odklon. 

 

 

 

 

 

 

Iz Tabele 35 je glede na aritmetično sredino naštetih razlogov razvidno, da priznanja in 

nagrade niso eden izmed bistvenih razlogov za udeleţbo mentorjev v likovno kolonijo za 

osnovnošolce. Od nagrad in priznanj so pomembnejši druţenje, pogovor z drugimi 

mentorji, ustvarjanje na prostem in prosta likovna tehnika. 

Spraševali smo se po razlogu, kolikokrat so učitelji prejeli priznanja in nagrade, za 

mentorstvo učencem v likovni koloniji. V nadaljevanju predstavljamo še odgovore na to 

vprašanje. 

Graf 30: Grafični prikaz deleţa odgovorov glede na, kolikokrat so prejeli priznanje ali nagrado za mentorstvo na 

likovnem področju. 

 

Največji odstotek vprašanih je pogosto ali včasih prejelo priznanje za mentorstvo (oboji 

36,4 %). Petina mentorjev odgovarja, da vedno prejmejo priznanja ali nagrade za 

mentorstvo. 9 % anketiranih mentorjev pa še nikoli oziroma samo včasih prejmejo 

priznanja oziroma nagrade za svoje delo (Graf 30). 

 

Razlog za sodelovanje kot mentor v likovni koloniji za osnovnošolce N M SD 

Priznanja in nagrade 22 3,45 1,299 

Da mi odpade pouk 22 3,59 1,333 

Pogovor z mentorji / ustvarjalci 22 4,64 0,658 

Veselje za likovno ustvarjanje 22 4,09 1,019 

Druţenje 22 4,64 0,727 

Preverjanje in dopolnjevanje likovnega znanja 22 4,55 0,963 

Ustvarjanje na prostem 22 4,73 0,456 

Prosta likovna tehnika 22 4,73 0,456 
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Kot zadnje predstavljamo rezultate vprašanja, ali pojma ex tempore in likovna kolonija 

glede na odgovore mentorjev pomenita enako. 

 

Graf 31: Deleţ odgovorov glede na poznavanje pojma likovna kolonija in pojma ex tempore. 

 

V prejšnjih poglavjih smo opredelili razliko med pojmoma, a se v praksi napačno 

uporabljata. Dobra tretjina (36,4 %) anketiranih mentorjev trdi, da pomenita enako. Slaba 

tretjina (31,8 %) ne loči pojmov in le slaba tretjina ta pojem ločuje (Graf 31). 

Posledično tudi velik odstotek učencev (77,3 %) ne razlikuje oz. ne ve, ali pojma pomenita 

enako (Tabela 25). 
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3.4.5  RAZPRAVA IN SKLEPI 

 

3.4.5.1 Razprava 

Da bi dobili čim boljši vpogled v likovne kolonije za osnovnošolce v Sloveniji, smo s 

pomočjo anketnega vprašalnika dobili mnenja udeleţencev teh kolonij in tistih, ki se 

kolonij še niso udeleţili. Pri nekaterih odgovorih smo opazili razlike v mnenju tistih, ki so 

ţe bili v likovni koloniji in tistih, ki niso bili. Te razlike smo statistično potrdili s pomočjo 

t-testa. S pomočjo Pearsonovega χ²-testa smo ugotovili povezanost oziroma razlike med 

tema dvema skupinama. 

Ugotovili smo, da je interes za udeleţbo v likovnih kolonijah tistih, ki so se jih ţe udeleţili 

93,8 %; tistih, ki do sedaj še niso imeli izkušenj z likovno kolonijo, pa 71,1 %. S tem smo 

dokazali, da je likovna kolonija motivira za likovno izraţanje ter da motivira tudi tiste, ki 

se je še niso udeleţili. Smiselno bi bilo raziskati razloge 6,2 % anketiranih udeleţencev 

kolonije, ki so odgovorili, da se niso več pripravljeni vključiti v likovno kolonijo za 

osnovnošolce ter primerjati povezanost z razredom, katerega obiskujejo. Mogoče nastopa 

tudi povezava z devetošolci in zaključevanjem osnovne šole. Na ta vidik nas je opozoril 

pripis v anketi enega izmed učencev, da je devetošolec in ne bo več sodeloval v likovnih 

kolonijah za osnovnošolce. Lahko pa so razlogi tudi drugje.  

Kot razloge za sodelovanje v likovni koloniji so anketiranci najvišjo vrednost glede na 

aritmetično sredino dodelili prosti likovni tehniki (M = 4,39), ni pa bilo opaznih značilnih 

statističnih razlik med udeleţenci kolonije in neudeleţenci. Sledilo je veselje za likovno 

ustvarjanje (M = 4,34). So pa udeleţenci (M = 4,77) bolj naklonjeni k sodelovanju zaradi 

veselja za likovno izraţanje kot neudeleţenci (M = 4,06). Naslednji razlog, ki je prejel 

višje število točk glede na aritmetično sredino, je, da ustvarjajo na prostem (M = 4,22). S 

tem potrjujejo teoretična izhodišča, da sprememba lokacije oz. da ima učenje v 

avtentičnem kontekstu pozitiven vpliv. Pri razlogu ustvarjanje na prostem se je več kot 

polovica anketirancev odločila za trditev vedno, od tega 68,8 % udeleţencev kolonije in 

48,6 % tistih, ki še niso sodelovali v koloniji. 

Najniţjo vrednost so vsi anketiranci dodelili razlogu, da se likovnih kolonij udeleţujejo 

zaradi priznanj in nagrad (M = 3,15). S tem so potrdili, da jih organizatorji ne motivirajo z 

zunanjo motivacijo. Likovne kolonije se učenci ne udeleţijo zaradi zunanje motivacije 

(priznanja in nagrade). Iz raziskave je razvidno, da so tistim, ki se še niso udeleţili likovnih 
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kolonij, priznanja in nagrade bolj pomembna kot udeleţencem. Ravno tako s tveganjem 

0,2 % trdimo, da so v osnovni mnoţici neudeleţenci (M = 3,42) bolj naklonjeni 

sodelovanju zaradi odsotnosti od pouka, kot tisti, ki so se ţe udeleţili likovnih kolonij (M 

= 2,77). Kar 34,4 % anketiranih udeleţencev meni, da odsotnost od pouka nikoli ni razlog 

za udeleţbo, z razliko neudeleţencev, ki v 40, 8 % odgovarjajo, da je.  

Pri navedenih razlogih za sodelovanje (druţenje, preverjanje likovnega znanja, pogovor z 

mentorji) pri odgovorih ni opaziti statistično pomembnih razlik.  

Tu opozorimo še na ugotovitve kvalitativne raziskave, kjer so učenci izrazili, da jih likovna 

kolonija motivira s spremembo lokacije ustvarjanja (prostorom), druţbo, likovno 

talentiranimi vrstniki in daljšim čas za ustvarjanje. Motivira jih tudi to, da se lahko izraţajo 

v zahtevnejših tehnikah oz. v likovnih tehnikah, za katere je potreben daljši čas. Velik 

poudarek z izborom proste likovne tehnike kot enega glavnih razlogov za sodelovanje v 

likovni koloniji dajejo tudi anketiranci kvantitativne raziskave (poleg veselja za likovno 

ustvarjanje in ustvarjanja na prostem). 

Skoraj polovica anketiranih (47,2 %) meni, da je razpisanih kolonij ravno dovolj. S tem, da 

bi udeleţenci imeli najraje dvodnevno likovno kolonijo, neudeleţenci pa menijo, da bi 

morala trajati tri dni. Njihovi mentorji pa kar v 45,5 % odgovarjajo, da je za osnovnošolce 

dovolj enodnevna likovna kolonija. Na njihove odgovore vplivajo tudi celodnevna 

odgovornost za mladoletnike in številne birokratske omejitve.  

Ugotovili smo nerazlikovanje med pojma likovna kolonija in ex tempore oz. da se pojma v 

slovenskem prostoru zelo prepleta in med njima ni jasnih meja. Kar 77,3 % anketiranih je 

odgovorilo, da ne poznajo oz. teh pojmov ne ločujejo. Tudi njihovi mentorji ne 

prepoznavajo razlik med njima. Skoraj polovica anketiranih mentorjev meni, da je likovna 

kolonija enako kot ex tempore. 31,8 % anketiranih mentorjev pravi, da ne ve. Zato je 

razumljivo, da tudi učenci ne poznajo razlik. Hkrati pa lahko razumemo tudi mentorje, saj 

se v Sloveniji razpisujejo likovne kolonije in ex tempori z podobnim programom. Zato se 

dejavnosti pogosto enačita.  

V praksi v likovne kolonije mentorji prijavljajo likovno talentirane učence. V raziskavi 

smo uspeli tudi dokazali, da v likovnih kolonijah sodelujejo samo likovno talentirani 

učenci. Primerjali smo, koliko v primerjavi s svojimi vrstniki v šoli pozitivno izstopa 

njihovo delo na likovnem področju pri udeleţencih in neudeleţencih likovnih kolonij. 

Dokazali smo statistično pomembne razlike, saj je še enkrat več anketirancev, ki so v 
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koloniji sodelovali, menilo, da so zelo uspešni v primerjavi s sošolci. Njihovi mentorji so 

za svoje učence, ki so se udeleţili likovne kolonije, trdili, da so zelo uspešni ali še kar 

uspešni v šoli. Vsi udeleţenci likovne kolonije bi tudi poslalo svoj izdelek na likovni 

natečaj, kar še potrjuje kvaliteto njihovih izdelkov. Rezultat raziskave je pokazal, da še 

enkrat več učencev, ki še niso sodelovali v koloniji, v primerjavi z udeleţenci, nikoli niso 

prejeli priznanja ali nagrade za svoje likovne izdelke. Hkrati pa skoraj polovica 

neudeleţencev svojega izdelka ne bi poslala na likovni natečaj. Vse to potrjuje, da je 

večina anketiranih udeleţencev likovno talentiranih.  

Da je likovna kolonija motivacijska dejavnost za likovno izraţanje smo potrdili še z 

dobljenimi odgovori na vprašanje, kje so učenci bolj motivirani za delo: v šoli, za likovne 

natečaje ali v likovni koloniji. Skoraj polovica anketiranih učencev (48,7 %) pravi, da so 

bolj motivirani za izraţanje v likovni koloniji. Da jih likovna kolonija motivira, meni 59,4 

% udeleţencev in 41,5 % neudeleţencev. Več neudeleţencev (31,7 %) šola bolj motivira 

za likovno izraţanje kot udeleţencev (9,4 %). Hkrati 30,8 % anketiranih udeleţencev meni, 

da v šoli potrebuje več usmeritev. Sprašujemo se, če je to povezano z ocenjevanjem, kar je 

tema za novo raziskavo. Enako menijo mentorji, da učenci potrebujejo največ usmeritev v 

šoli in pri izdelkih za likovne natečaje, najmanj pa v likovni koloniji. Neudeleţenci pa 

menijo, da bi potrebovali več usmerjanja s strani mentorja v likovnih kolonijah in pri 

izdelavi izdelka za likovni natečaj. 

 

3.4.5.2 Sklepi 

Raziskava, ki smo jo opravili med udeleţenci in neudeleţenci likovnih kolonij glede 

mnenja o likovnih kolonijah, nam je osvetlila kar nekaj problemov glede organizacije 

likovnih kolonij za osnovnošolce v Sloveniji.  

Rezultati kvantitativne raziskave so pokazali, da je likovna kolonija motivacija za likovno 

dejavnost. To trditev smo oblikovali na podlagi dobljenih rezultatov: 

- Velik odstotek udeleţencev in neudeleţencev je mnenja, da bi se v prihodnje 

udeleţili likovne kolonije. 

- Med izbiro naštetih razlogov za udeleţbo izpostavljajo veselje za likovno 

ustvarjanje, prosto likovno tehniko in ustvarjanje v naravi. Nagrade, priznanja in 

odsotnost od pouka postavljajo na zadnja mesta. 
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- Obe skupini sta mnenja, da bi bili bolj kot v šoli ali pri delu za likovne natečaje 

motivirani za likovno ustvarjanje v likovni koloniji.  

 

Pri likovnih kolonijah se kaţejo tudi problematična področja, ki jih navajamo v 

nadaljevanju. 

- Nerazlikovanje pojmov likovna kolonija in ex tempore. 

- Časovni termin oz. trajanje likovne kolonije.  

- Učitelji v likovne kolonije prijavljajo večinoma le likovno talentirane učence. 

(Ta alineja predstavlja tudi pozitiven vidik likovne kolonije, s predpostavko, da omogoča 

dodatno delo z likovno talentiranimi učenci). 

Likovna kolonija je motivacijsko sredstvo za spodbujanje ustvarjalnosti mladih na 

likovnem področju. Likovnih kolonij bi se morali udeleţiti učenci po svoji lastni izbiri. 

Večinoma jih prijavljajo mentorji, vendar so ti so omejeni s prijavo določenega števila 

učencev. V raziskavi smo dokazali, da bi se veliko tistih učencev, ki še niso bili v koloniji, 

takega dogodka radi udeleţili. Likovna kolonija je ena izmed opcij za delo z nadarjenimi 

učenci (oz. talentiranimi na likovnem področju). Glavni cilj je ustvarjalno druţenje in 

spoznavanje mladih likovnikov z namenom pridobivanja kvalitetnih likovnih izkušenj. 

 

 

3.5  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Menimo, da sta kvalitativna in kvantitativna raziskava prikazali likovno kolonijo kot 

motivacijsko sredstvo za spodbujanje likovnega izraţanja in ustvarjalnosti mladih na 

likovnem področju. Potrdili smo pričakovanja, da so notranji motivacijski dejavniki 

likovne kolonije, z izbiro razlogov za udeleţbo (veselje za likovno ustvarjanje, prosta 

likovna tehnika, ustvarjanje v naravi, daljše časovno obdobje za ustvarjanje, druţenje s 

soustvarjalci, pozitivna tekmovalnost) v ospredju pred zunanjimi motivacijskimi dejavniki 

(bogate nagrade in priznanja).  

Rezultati raziskave bodo v pomoč učiteljem likovne umetnosti v osnovni šoli ter pri 

izobraţevanju mladih v likovnih kolonijah, pa tudi organizatorjem, ki organizirajo to 

dejavnost za mlade. Uspeli smo dokazati, da je likovna kolonija lahko nadgrajena oblika 

izvajanja pouka likovne umetnosti v povezavi z učnim načrtom likovne umetnosti oz. jo 

lahko izvajamo kot del izbirnega predmeta likovnega snovanja. Raziskava je pokazala, da 
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likovna kolonija zaradi načina dela lahko doprinese k večji pokritosti vseh likovnih 

področij in izvajanju zahtevnejših likovnih tehnik. Z raziskavo in predstavljenimi 

smernicami NAEA (National Art Education Association) se bodo lahko uvajale 

spremembe pri razpisu in organizaciji likovne kolonije v Sloveniji. Postavljeni so enotni 

cilji in pogoji likovne kolonije. Učitelji bodo nadaljnje bolj razmišljali, katere učence 

vključiti v likovne kolonije ter s tem vse učence dodatno motivirali za likovno dejavnost. 

Menimo, da je raziskava izoblikovala model glavnih ciljev kolonije: ustvarjalno druţenje 

in spoznavanje mladih likovnikov z namenom pridobivanja kvalitetnih likovnih izkušenj.  

Menimo, da je pomembno, da se učence motivira za likovno dejavnost tudi zunaj likovne 

učilnice. V zunanjem okolju najdejo večjo motivacijo za ustvarjanje, saj jih narava in 

okolje sama motivirata z raznimi likovnimi motivi, ki si jim tam ponujajo. Daljši čas, ki ga 

imajo v likovni koloniji, jim omogoči, da se lahko odločijo tudi za zahtevnejše tehnike in 

se poglobijo v likovni problem, ki si ga zastavijo. Predvsem pa vsi učenci opozarjajo na 

ustvarjalno vzdušje, veselje do ustvarjanja v naravi. Šolski predmetnik likovne umetnosti, 

ki obsega eno šolsko uro na teden, jih ovira tudi s časovno omejitvijo. V praksi se je 

pokazalo, da učenci v eni šolski uri porabijo polovico šolske ure samo za pripravo ter 

pospravljanje pripomočkov in materiala. Časa za likovno izraţanje jim tako ostane zelo 

malo. Ko se ravno poglobijo v delo, jih zmoti zvonec. Tedenski premor pa jih, kljub 

motivaciji učitelja, z razmišljanjem zopet postavi na začetek. V likovni koloniji jih zato 

motivira tudi to, da likovno nalogo lahko zaključijo. Likovno nadarjeni učenci so 

spodbujeni tudi s pozitivno tekmovalnostjo, ker se še bolj potrudijo, da izdelajo likovno 

delo po vseh kriterijih, da uskladijo likovni motiv, likovno tehniko in likovni problem. V 

učilnici pri sošolcih njihovo delo brez dodatnega truda pogosto izstopa. Tu pa dobijo nove 

idejo in zagon za likovno izraţanje tudi zaradi sebi enakih vrstnikov. Kot smo ţe zapisali, 

druţijo se z vrstniki in skupaj pridobivajo kvalitetne likovne izkušnje.  

Rezultati raziskave so v pomoč učiteljem likovne umetnosti pri načinu poučevanja in delu 

v INDEP programu (delo z nadarjenim učencem na področju likovne umetnosti) z 

vključitvijo učenca v likovno kolonijo. Z rezultati te raziskave lahko področje dela z 

nadarjenimi še izboljšamo. Predvsem pa opozarjamo, da se likovno talentirane učence tudi 

evidentira in nato, glede na pozitivne rezultate, identificira za nadarjene. S tem učencem 

damo moţnost za vključitev v program za nadarjene. 
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ZAKLJUČEK 

Učitelji likovne umetnosti vemo, da je motivacija zelo pomembna za uspešen oziroma 

kvaliteten likovno-pedagoški proces. Kot pravi Prevodnik (2001), za uspeh pri likovnem 

izraţanju ni dovolj, da učenci pravilno in ustvarjalno uporabljajo likovna orodja in 

materiale, ampak morajo tudi starosti primerno svojo energijo usmeriti v doseganje 

zahtevnejših ciljev in pri tem vztrajati.  

Učitelji motivirajo učence z notranjo in zunanjo motivacijo. Večkrat se posluţujejo 

motiviranja z različnimi tekmovanji (sodelovanji na likovnih natečajih, ex temporih ali 

likovnih kolonijah tekmovalnega značaja). V nalogi smo razkrili del problematike in vpliv 

zunanje motivacije na učenca in učitelja. Osredotočili smo se tudi na notranjo motivacijo v 

likovnih kolonijah. 

Za likovno kolonijo je značilna posebna organizacijska oblika likovno-vzgojnega dela na 

prostem, v naravi. Tak način dela dokazuje, da z didaktično metodo projektnega učnega 

dela uresničimo cilje likovne umetnosti in krepimo notranjo motivacijo za likovno 

izraţanje. Raziskali smo organizacijsko plat likovnih kolonij. Odkrili smo, da se pojma 

likovna kolonija in ex tempore v slovenskem prostoru večkrat prepletata. Ni ostrih mej. 

Prej je veljalo, da so kolonije večdnevne; v šolskem prostoru pa v tem trenutku naštejemo 

kar nekaj enodnevnih. Za vsem tem stojita šolska birokracija in učiteljeva odgovornost za 

učenca. Tudi likovna kolonija, ki smo jo in jo bomo še izvajali na Osnovni šoli Koroška 

Bela, ne traja več dni. Zaradi finančnih sredstev je bil projekt iz treh dni skrčen na en dan. 

Poimenovanje pa je zaradi različnih likovnih področji, ki so vključena (slikanje, risanje, 

kiparstvo, lončarstvo, fotografija, digitalna fotografija), ostalo isto. Številne likovne 

kolonije vsebujejo predvsem področja oblikovanja na ploskvi. Zelo malo je dogodkov, kjer 

oblikujejo v tridimenzionalnem prostoru (npr. Mednarodna likovna kolonija Črnomelj). 

Likovni področji grafika in prostorsko oblikovanje sta premalo zastopani področji v 

likovni koloniji. 

V šolskem slovenskem prostoru opaţamo tekmovalnost, saj je večina likovnih kolonij in 

ex temporov tekmovalnega značaja. Tu komisija izbere dela likovna dela učencev. Vendar 

glede na izsledke raziskave pri teh dogodkih še vedno prevladujejo sproščeno ustvarjalno 

vzdušje, ustvarjalno likovno izraţanje in druţenje mladih. 
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Z organizacijo takšne prireditve kraj (okolica) kulturno zadiha. Vsaka likovna kolonija se 

zaključi z razstavo, ki priča o bogati likovni izraznosti mladih. Moja ţelja je, da bi učenci 

dobili pozitiven odnos do kulture in s tem poudarjali pomen kulture v najširšem smislu.  

Dogajanje v okolici, ko se osnovnošolci likovno izraţajo zunaj, v kraju samem, pritegne 

tudi pozornost mimoidočih. Skupnost z zanimanjem spremlja nastajanje likovnih izdelkov 

osnovnošolcev. Z izborom likovnega motiva učenci krajane opozorijo na kulturo in 

kulturno dediščino v kraju. Glede na odzive so presenečeni nad kvaliteto likovnih izdelkov 

mladostnikov in z zanimanjem pridejo na razstavo. Omeniti velja tudi odziv tistih učencev, 

ki niso vključeni v likovno kolonijo in njihovo ţeljo po vključitvi, čeprav zanje vemo, da 

se v šoli neradi likovno izraţajo. Pri teh posameznikih, menimo, je najbolj opazno, da je 

likovna kolonija motivacija za likovno izraţanje. 
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5. PRILOGE 

Slikovna priloga: Likovni izdelki učencev, nastali pri pouku likovne umetnosti in v likovni 

koloniji 

Priloga 1: Razpis za Malo Groharjevo kolonijo, Škofja Loka, 2014 

Priloga 2: Razpis za EX TEMPORE »STRMOL 2014«, Cerklje na Gorenjskem, 2014 

Priloga 3: Program Mednarodne kolonije Črnomelj 2008 in intervju z organizatorjema  

Priloga 4: Anketna vprašalnika kvantitativne raziskave za učence in mentorje 
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Slikovna priloga 1: Likovni izdelki učencev, nastali pri pouku likovne umetnosti (levo) in v likovni koloniji (desno). 

 
 

 
 
 
 

Učenec 1 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Učenec 1: Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 2  : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 
 
 
 
 
 

 

Učenec 2 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 2 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo  

 
133 

 
 

 
 

 

 
 
 

   Učenec 3 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Učenec 3 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 4 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 

 
 
 

Učenec 4 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 5 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 
 

 
 

Učenec 5 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 6 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Učenec 6 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 7 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Učenec 7 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
 
 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo 

 

138 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Učenec 8 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Učenec 8 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 9 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 

 
 
 

Učenec 9 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 10 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Učenec 10 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 11 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Učenec 11  : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 12 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 
 

 
 

Učenec 12  : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 13 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Učenec 13 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 14 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 

 
 

Učenec 14 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 15 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Učenec 15 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 16 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Učenec 16 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 17 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 

 
Učenec 17 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 18 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Učenec 18 : Izdeleki  so nastali v likovni koloniji. 
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Učenec 19 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 

Učenec 18 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Učenec 19 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 20 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 
 

 

 
 

Učenec 20 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 

 

 
 

 
Učenec 20 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 21 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Učenec 21 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo 

 

152 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Učenec 22 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 

Učenec 22 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 23 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Učenec 23 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 24 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Učenec 24 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 25 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Učenec 25 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo 

 

156 
 

 
 
 
 

 
 

Učenec 26 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Učenec 26 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 27 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 

Učenec 27 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
 

 
 

 

 
 

Učenec 28 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 

Učenec 28 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 29 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 
 

 

 
 

Učenec 29 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 

 

 
 

Učenec 30 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

      
 

Učenec 30 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 31 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Učenec 31 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 32 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 

 
 

Učenec 32 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 33 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 
 
 

 
 

Učenec 33 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo 

 

162 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Učenec 34 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 
 

 
 

Učenec 34 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 35 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Učenec 35 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 36 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Učenec 36 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 37 : Izdeleka sta nastala pri pouku likovne umetnosti. 

 
 

 
 

Učenec 37 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 38 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 

 
 

Učenec 38 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 39 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Učenec 39 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 40 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 

Učenec 40 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
 

 

 
 

 
 

Učenec 41 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 

 
 

Učenec 41 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo  

 
169 

 
 
 
 

 
 

Učenec 42 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 
 
 

 

 
 

Učenec 42 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
 

 
 

Učenec 43 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 

 
 

Učenec 43 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 44 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Učenec 44 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Učenec 45 : Izdelek je nastal pri pouku likovne umetnosti. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Učenec 45 : Izdelek  je nastal v likovni koloniji. 
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Priloga 1  
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Priloga 2 
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Priloga 3 

PROGRAM MEDNARODNE 

KOLONIJE MLADIH ČRNOMELJ 2008 

27. februar – 29. februar 2008 

 

SREDA, 27. 2. 08 

8.00 – 8.45 

Prihod udeležencev na OŠ Loka Črnomelj (svoje stvari odnesejo v učilnico 2) 

9.00 

Odprtje Mednarodne kolonije mladih Črnomelj 2008 

Odprtje razstave likovnih izdelkov Mednarodne kolonije Ernestinovo 2007 

9.45 Malica 

10.00 – 13.00 Delo v delavnicah 

13.30 – 14.30 Kosilo in prost ogled delavnic 

14.30 – 15.45 Delo v delavnicah 

16.00 – 18.30 Voden ogled Črnomlja 

19.00 Zbor pred OŠ Loka in nastanitev po domovih 

ČETRTEK, 28. 2. 08 

7.45 Prihod udeležencev na OŠ Loka 

8.00 – 13.00 Delo v delavnicah 

9.30 Malica 

13.00 – 14.00 Kosilo in prost ogled delavnic 

14.00 – 15.00 Delo v delavnicah 

15.00 – 18.00 Voden izlet po Beli krajini 

19.00 Zbor pred OŠ Loka in nastanitev po domovih 

PETEK, 29. 2. 08 

7.45 Prihod udeležencev na OŠ Loka Črnomelj (svoje stvari odnesejo v učilnico 2) 

8.00 – 11.00 Delo v delavnicah in ocenjevanje strokovne komisije 

9. 30 Malica 

11.00 – 13.00 Postavljanje razstave v avli Kulturnega doma Črnomelj 

13.00 – 14.00 Kosilo 

14.30 – 15.00 Odprtje razstave v avli Kulturnega doma Črnomelj; podelitev priznanj najboljšim  

15.30 Slovo in odhod domov 
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Intervju z organizatorjema Mednarodne kolonije Črnomelj 2008 Urošem Strugarjem 

(likovni pedagog na OŠ Črnomelj) in Tadejem Finkom (Zavod za izobraţevanje in Kulturo 

Črnomelj). Intervju je potekal 27. 2. 2008. 

Zakaj likovna kolonija za mlade? Zakaj ste se odločili za to? 

U: Malo nenavadno vprašanje, sem učitelj likovne vzgoje na osnovni šoli, zato tudi svoje 

otroke najbolj poznam in z njimi delam ţe skoraj deset let. Tako, da je bil to razlog – pa tudi 
izkušnje, ki smo jih pridobili na hrvaški koloniji mladih v Ernerstinovem lansko leto aprila. 

Kakšni naj bi bili cilji oziroma namen te likovne kolonije? 

U: Gre za sodelovanje med otroci, pomembno je predvsem to, da se otroci take starosti 
povezujejo med seboj, skupaj sodelujejo v ustvarjanju ter da dobijo neke nove likovne 
izkušnje – tu se jim ponuja neka drugačna likovna praksa. 

Zakaj ravno likovna kolonija in ne likovni natečaji, kar bi bilo mogoče bolj enostavno za 

vas? 

U: Ravno zaradi tega, da se skupaj dobijo iz različnih koncev. To je izredno lepa izkušnja za 

otroke, prav tako tudi mi, učitelji uţivamo v tem. 

Kot likovnica vem, da veliko natečajev in likovnih kolonij temelji na slikarstvu, risanju; 

zakaj ravno likovno področje kiparstva? 

U: To je pri nas v Sloveniji malo siromašno – vedno gre samo za slikanje; pa tudi za kiparstvo 
je teţko narediti likovni natečaj –teţko je kipe pošiljati, zato je kiparstvo najbolje izvesti na 
tak način. 

Kako pa je glede izbora udeležencev? Imeli ste izbor, kjer je komisija ocenjevala in 

izbrala udeležence. Kakšni so bili kriteriji za ocenjevanje? 

U: Bilo je kar nekaj kriterijev, to so tisti osnovni iz učnega načrta, klasični – tehnična 

dovršenost. 

Kaj pa glede organizacije, je verjetno kar težko izvedljivo, ker je veliko otrok iz 

različnih šol? 

U: S prej omenjeno selekcijo naj bi se naredilo neko omejitev. Na začetku smo poskušali z 

manjšim številom, da bi nam organizacijsko to uspelo. Mislim, da si naslednje leto lahko 
privoščimo kakšnega udeleţenca več. 

Kakšna pa so vaša pričakovanja glede kolonije? 

U: Najteţji del je sedaj za nami (op.: intervju je potekal prvi dan kolonije). Po delavnicah 
sodeč poteka vse zelo tekoče, otroci imajo tudi zelo dobre ideje. To je bilo tudi za pričakovati, 

ker so bili izbrani najboljši iz vsake osnovne šole. V vsaki delavnici je tam zelo lepo 
ustvarjalno vzdušje. 

Ob koncu bo postavljena razstava vseh nastalih izdelkov. Kako pa je s shranjevanjem 

likovnih del? Jih boste shranili?  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Katja Operčkal; magistrsko delo  

 
177 

U: Nekaj časa bo razstava pri nas. Nato pa bomo ponudili šolam, ki so sodelovale z nami in če 
so pripravljene to sprejeti bomo šli v organizacijo tega – da damo šolam, ki sodelujejo, 
moţnost, da se pri njih organizira razstava. 

T: V mislih imamo, da bi se ti izdelki prodali na draţbi – za dobrodelne namene. 

U: Povedal bi še eno stvar v zvezi s finančno organizacijo. Namreč sama šola to zelo teţko 
financira. Glavna je namreč birokracija v zadnjem času in naša šola ima srečo, da sodeluje z 

Zavodom za izobraţevanje in kulturo Črnomelj. Samo organizacijo so prevzeli oni, oni so tam 
zadolţeni samo za kulturo in ves popoldne se ukvarjajo samo s tem, ker npr. ravnatelj pri nas 
ali nekdo drug se ne more samo s temu ukvarjati. Zato je to organizacijsko zelo teţko. 

U: Če ne bi šlo za to sodelovanje, se tega sam ne bi lotil. 

Se pravi, da je podpora iz vseh strani in zato projekt lažje steče. 

U: Da, tukaj je velika podpora Zavoda za izobraţevanje in kulturo Črnomelj.  

Tadej ti boš razloţil, kako ste urejali s finančno organizacijo? 

T: Pri pripravi tega smo imeli veliko srečo – Ministrstvo za šolstvo in šport je imelo razpis za 
to področje, na katerem smo bili uspešni. Če ne bi bilo tega uspešnega razpisa, bi bilo vse 

skupaj teţko izvedljivo. Ker bi bil za nas to velik finančni zalogaj. 

Kaj pa podpora okolice, glede staršev, kako so to sprejeli? 

U: Malo smo bili glede tega zaskrbljeni, a je vse lepo steklo. Udeleţenci bodo spali pri 

druţinah učencev naše šole. 

T: To je največji kulturni doprinos. Mladi so nastanjeni pri druţinah in tam lahko direktno 

vidijo, kako poteka ţivljenje tukaj, predvsem s komunikacijo udeleţenci veliko pridobijo. 
Ker, če bi bili vsi udeleţenci nastanjeni v nekem dijaškem domu, bi bili odrezani od te 

belokranjske kulture. Tukaj pa bodo vseeno dobili nek kulturni občutek. 

Se je pri organizaciji kaj zapletlo, da bi bilo težko izvedljivo? Ste imeli kakšne druge 

načrte? 

T: Ne, samo nekaterim udeleţencem je bilo zaradi političnih razmer onemogočeno priti. 

Poskušali smo privabiti tudi zamejske Slovence v Italiji in Avstriji, ampak nam je zmanjkalo 
časa. Prvo leto tudi ta kolonija še ni toliko znana, drugo leto pa bomo vsekakor poskušali tudi 

njih pritegniti zraven. 
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Priloga 4: Anketni vprašalnik kvantitativne raziskave 
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*Opomba: vprašanja o zastopanosti likovnih področij v likovni koloniji so bila v analizi izpuščena, ker je v času od raziskave prišlo do 

sprememb. 
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