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Povzetek 

Pomoč z likovnimi dejavnostmi je podvrsta pomoči z umetnostjo, ki označuje 

psihoterapevtsko pomoč z izraznimi sredstvi in ima cilj izboljšati počutje in delovanje 

posameznika. Glede na številne raziskave ima pomoč z likovnimi dejavnostmi pozitivne 

učinke na širokem spektru oseb. Ustvarjanje je že samo po terapevtsko, saj le-to vodi k 

izboljšanju psihofizičnega stanja in počutja. Hkrati je likovno izražanje tudi sredstvo 

simbolične komunikacije, pri čemer ustvarjeni izdelki služijo lažji verbalizaciji in raziskovanju 

osebnih vsebin posameznika.  

Učinke pomoči z likovnimi dejavnostmi navajajo številne raziskave, primanjkuje pa 

empiričnih raziskav s sistematičnim spremljanjem in vrednotenjem rezultatov. Ob pregledu 

literature smo ugotovili, da prav tako primanjkuje raziskav na področju nudenja pomoči z 

likovnimi dejavnostmi osebam z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Vemo, da te osebe 

na nekaterih področjih v življenju potrebujejo stalno pomoč. Pri zagotavljanju kvalitete 

njihovega življenja zato iščemo vedno nove možnosti pomoči in ena izmed njih je lahko tudi 

pomoč z likovnimi dejavnostmi.  

 V tej magistrski nalogi smo izvedli singularno študijo primera, ki je bila osnovana na 

spremljanju in evalviranju dvajsetih srečanj nudenja pomoči z likovnimi dejavnostmi. 

Posameznika z zmerno motnjo v duševnem razvoju, kateremu smo nudili pomoč z likovnimi 

dejavnostmi, smo izbrali namensko z vnaprej določenimi kriteriji. Načrtovani program je 

obsegal likovno izražanje v različnih likovnih tehnikah, kateremu je sledila interpretacija 

oziroma pogovor. Za doseganje večjih učinkov nudenja pomoči na posameznika smo 

upoštevali splošne značilnosti oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju in v ta namen 

predstavili tudi pomembne prilagoditve oziroma strategije dela. 

Najprej smo na podlagi analize posameznih srečanj izvedli kvalitativno analizo, ki je 

pokazala največji napredek na področju posameznikove komunikacije. Obenem smo zaznali še 

naslednje pozitivne učinke: izrazitejše ozaveščanje in izražanje čustev, boljše zavedanje in 

spoznavanje sebe ter izboljšanje pozornosti in samoiniciativnosti. Veljavnost kvalitativne 

raziskave smo dodatno podprli z kvantitativno analizo. Z opazovalno shemo smo ocenjevali 

napredek posameznika na v naprej določenih področjih, za katere smo predvidevali, da ima 

pomoč z likovnimi dejavnostmi učinek: komunikacija, pozornost, počutje in vztrajnost. Prišli 

smo do podobnih ugotovitev: največji napredek se je pokazal na področjih komunikacije in 

vztrajnosti. Dodatno smo na podlagi ocenjevalne lestvice in vprašalnika izvedli še oceno 

samopodobe posameznika ter zaznali napredek na več področjih: izražanju čustev, želja in 

zanimanj, definiranja ciljev za prihodnost, boljšemu poznavanju samega sebe, večjemu 

zaupanju vase in večji suverenosti v komunikaciji.  

Opravljena raziskava ima nekatere omejitve, saj gre za singularno študijo primera, kar 

pomeni, da pridobljenih rezultatov ne moremo posplošiti. Določeno omejitev predstavlja tudi 

trajanje raziskave, saj bi bilo za jasnejše rezultate potrebno spremljati proces nudenja pomoči 

daljše časovno obdobje. Obenem se nam postavlja vprašanje o trajnosti učinkov in o prenosu 

pridobljenih veščin v drugo okolje. 

Ključne besede: pomoč z likovnimi dejavnostmi, osebe z motnjo v duševnem razvoju, zmerna 

motnja v duševnem razvoju, likovne dejavnosti, prilagoditve dela, samopodoba, komunikacija. 
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Abstract 

Art therapy is a form of expressive arts therapies that tries to improve the general wellbeing 

of individuals by using the creative processes of making art. According to several research 

publications, the art therapy can offer a wide range of benefits to people with or without issues. 

The process of making art is by itself understood as therapeutic, as it improves person’s 

psychophysical state and wellbeing. Art can on the other hand also represent a mean of 

symbolic communication – the created artwork offers an improved way of researching the 

individual’s inner world and verbalizing its contents.  

There exist many researches on the effectiveness of art therapy, but there is a lack of 

empiric researches with systematic monitoring and evaluation of obtained results. There is also 

a lack of quality researches in the field of offering art therapy to moderate mentally retarded 

persons. We know that they are in the need for the permanent assistance in some fields and we 

believe that art therapy can in a certain extent improve the quality of their lives.  

In this thesis we present a singular case study, in which we monitored and evaluated the 

effects of art therapy sessions conducted with the moderate retarded individual. We selected an 

individual that was appropriate for the efficient monitoring and evaluation of art therapy’s 

effects. We conducted twenty an hour long sessions in which we carried out artistic activities 

by using several art making techniques. These activities were followed by an interpretation and 

conversation. During the sessions we have taken in to account general characteristics of 

mentally retarded persons and we also presented in this thesis the needed adjustments which 

have to be considered to achieve better effects of art therapy. 

We firstly conducted a qualitative analysis of art therapy effects according to notes taken 

during each session. The analysis showed the biggest improvement in the field of 

communication. We also detected the following improvements: better awareness and 

expression of feelings and emotions, better self-awareness and self-knowledge, better attention, 

better self-esteem and better self-initiative. To support the above results in a more objective 

way, we also conducted a quantitative analysis. By using the observation scheme, we 

monitored the improvements of art therapy in the following fields: communication, attention, 

persistence, wellbeing and persistence. The biggest effects were observed in the field of 

communication and persistence.  

Additionally we performed an evaluation of individual’s self-esteem by using a 

questionnaire and an assessment scale. The improvements were detected in several fields: 

better expression of feelings, wishes and interests, better definition of goals in life, better self-

awareness, better self-confidence and better sovereignty in communication.  

The presented research has some limitations, because it is a singular-case study, which 

means that results cannot be generalized. The limitation is also the research duration as the 

effects of the art therapy would be more distinctively seen if the research lasted longer. The 

research also does not investigate how sustainable these effects are.  
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1 UVOD 

Pomoč z likovnimi dejavnostmi (PZLD), ki je podvrsta pomoči z umetnostjo (PZU), med 

katere spadajo tudi glasbeno, dramsko in plesno izražanje, je relativno nova oblika 

psihoterapevtske pomoči, pri kateri poskušamo z uporabo likovnega medija izboljšati kvaliteto 

življenja oseb z razreševanjem njihovih čustvenih konfliktov, izboljšanjem samopodobe, 

razvijanjem komunikacijskih veščin, nudenjem sprostitve in čustvene pomiritve, omogočanjem 

osebnostnega razvoja in razvoja psihofizičnih sposobnosti ter povečanjem občutkov 

samozavedanja ter samospoštovanja (AATA, 2013; Malchiodi, 2011).  

PZLD je strukturirana in sistematično načrtovana obravnava posameznikov ali skupine 

ljudi. To pomeni, da posameznik ali skupina zadano nalogo oz. temo raziskuje po v vnaprej 

določenih pravilih in dogovorjenih časovnih okvirih. Struktura srečanj je konstantna, kar 

posamezniku omogoča lažje sledenje procesu pomoči. Vsebuje uvodni del, ki je namenjen 

ogrevanju, povezovanju in pripravi na glavno aktivnost. Osrednji del je namenjen likovnemu 

izražanju in raziskovanju obravnavane teme ter pogovoru o nastalih izdelkih in procesu 

ustvarjanja. V zadnjem delu ovrednotimo dogajanje na srečanju, načrtujemo prihodnje srečanje 

in pospravimo prostor (Kariž, 2010). PZLD teži k enakovredni razporeditvi časa namenjenega 

ustvarjanju in časa, ki je namenjen interpretaciji, saj imata obe komponenti enako vrednost. 

PZLU je namreč kombinacija umetnosti in psihoterapije.  

PZLD lahko opredelimo iz dveh vidikov (Tancig, 2010). Prvi vidik zagovarja stališče, da je 

ustvarjanje že samo po sebi terapevtsko ter vodi k izboljšanju psihofizičnega stanja ter vpliva 

pozitivno na misli, občutke in počutje posameznika (Kelly, 2010; Rogers, Tudor, Tudor-

Embelton in Keemar, 2012). Drugi vidik pa definira PZLD kot sredstvo simbolične 

komunikacije preko katerega lahko izražamo misli, občutke, probleme in čustva (Kariž, 2010).  

M. Vogelnik (1996) kot razloge za zdravilne učinke likovne dejavnosti navaja, da le-to 

vsebuje igro, veselje in sprostitev, pomaga posamezniku do osebne integracije, ustvarjalni 

proces aktivno angažira različne čute in čustva posameznika ter sproži doživljanje, ustvarjalna 

izkušnja lajša izražanje še neosveščenih čustev in zmanjšuje napetosti, likovno izražanje 

povečuje kompetentnost in samopotrjevanje posameznika, ipd.  

 Za E. Ulman (2001), ki je ena izmed ustanoviteljic področja PZLD, je umetniško izražanje 

v prvi vrsti sredstvo za odkrivanje sebe in sveta. S povezovanjem slikovne in besedne 

komunikacije nam omogoča vzpostavljati povezavo med našim notranjim in zunanjim svetom. 

Nastali izdelki vnašajo dodatno razsežnost v odnos med izvajalcem in prejemnikom PZLD, saj 

omogočajo nove možnosti obravnave, kot sta npr. analiza interpretacije izdelka in odnosa do 

izdelka. Obenem izvajalec PZLD preko izdelka dobi dodatne informacije o prejemniku PZLD, 

ki lahko koristijo pri njegovi nadaljnji obravnavi (Kariž, 2010). Prav odnos med udeležencem, 

izvajalcem PZLD in likovnim izdelkom, ki odpira nove načine razmišljanja in komunikacije, 

razlikuje PZLD od drugih oblik psihoterapevtske pomoči (Malchiodi, 2011). 

Likovno izražanje v različnih likovnih tehnikah je primerno za vsakogar. Možnosti pri tem 

so zelo bogate – na lasten način se lahko izraža s pikami, črtami, barvami, ploskvami, 

oblikami, figurami, ipd. Pri tem se poslužuje likovnih materialov, ki mu omogočajo plastično 

in ploskovno izražanje (barve, barvni tuš, prstne barve, svinčnik, oglje, papir, glina, ipd). Pri 
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PZLD je poudarek na čim bolj aktivni udeležbi posameznika, na samem procesu ustvarjanja 

oz. na doživljanju le-tega ter v enaki meri na pogovoru oz., kadar je mogoče, na refleksiji. 

Pomoč z likovnimi dejavnostmi se je osnovala na podlagi praktičnih izkušenj strokovnjakov 

brez poudarka na sistematičnih znanstvenih raziskavah, ki bi dokazale njeno učinkovitost, zato 

znanstvenih člankov, ki bi temeljili na natančnem spremljanju in vrednotenju učinkov PZLD v 

splošnem primanjkuje. Še bolj redke so raziskave, ki bi obravnavale prav učinke nudenja 

PZLD osebam z motnjami v duševnem razvoju (MDR). Čeprav se stanje z leti izboljšuje, 

strokovnjaki želijo čim več raziskav, ki bi natančno ocenile učinke PZLD, kar bi omogočilo 

njeno trdnejšo umestitev med ostale oblike nudenja pomoči.  

V tem magistrskem delu se bomo posvetili analizi nudenja PZLD odrasli osebi z zmerno 

motnjo v duševnem razvoju (ZMDR), ki ima glede na kriterije definiranja oseb z MDR, 

pomembne omejitve na intelektualnem področju ter primanjkljaje na področju socialno 

prilagojenega vedenja (Katz in Lazcano-Ponce, 2008; Schalock, Borthwick-Duffy, Buntinx, 

Coulter in Craig, 2010). Motnja se je pri osebi pojavila pred 18. letom starosti in ima trajni 

učinek na posameznikov razvoj. Za vključitev osebe z ZMDR v raziskavo smo se odločili, ker 

v primerjavi z osebami z lažjo motnjo v duševnem razvoju, potrebuje obsežnejšo obravnavo in 

stalno podporo in je ena izmed oblik pomoči lahko prav PZLD. V primerjavi z osebami s 

težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju so osebe z ZMDR zmožne pogovora in 

refleksije in s tem bodo ustvarjeni izdelki služili lažji verbalizaciji občutkov, čustev, 

problemov in konfliktov proučevane osebe (Kariž, 2010) in ne le izboljšanju psihofizičnega 

stanja in počutja zgolj na podlagi likovnega ustvarjanja. Sklepamo, da bomo z usmerjeno 

obravnavo dosegli napredek na različnih področjih posameznikovega socialno-prilagojenega 

vedenja in mu tako omogočili bolj samostojno in neodvisno življenje.  
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Teoretič ni del 

2 OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU  

Opredelitve oseb z motnjami v duševnem razvoju (MDR), za katere se danes kot ekvivalent 

uporablja izraz intelektualni primanjkljaj (ang. intellectual disability), ki je opredeljen kot 

pomembno podpovprečno intelektualno funkcioniranje, vsebujejo tri poglavitne diagnostične 

kriterije (AAIDD, 2016; Katz in Lazcano-Ponce, 2008; Schalock idr., 2010)): 

 pomembne omejitve na intelektualnem področju , 

 primanjkljaj na področju socialno prilagojenega vedenja in  

 pojav motnje do 18. leta starosti katera ima trajni učinek na posameznikov razvoj. 

Lačen (2001) sicer pravi, da imajo osebe z MDR druge kvalitete življenja enako ohranjene 

kot osebe brez motenj, a se moramo zavedati, da nizka raven inteligentnosti, ki je eden izmed 

glavnih kriterijev za diagnosticiranje MDR, vpliva na vsa področja njihovega delovanja. 

Težave v prilagoditvenem vedenju se kažejo pri sposobnostih, ki jih potrebujejo za 

vsakodnevno življenje, kot so komunikacija, interakcija z drugimi in še posebej pri skrbi zase. 

Znižane konceptualne, socialne in praktične prilagoditvene spretnosti torej bistveno vplivajo na 

njihovo zmožnost samostojnega in neodvisnega življenja. 

Prevalenca oseb z MDR je v razvitih državah ocenjena na 1-3% (Katz in Lazcano-Ponce, 

2008; Žagar, 2012). Razmerje med moškim in ženskim spolom je približno 2:1. Najpogostejša 

je lažja motnja v duševnem razvoju (85-89%). Oseb z zmerno duševno motnjo je okrog 3% 

(Beirne-Smith, Ittenbach in Patton, 2002).   

Izraz intelektualni primanjkljaj, ki je zamenjal izraz MDR (ang. mental retardation) 

preusmerja poudarek z opisa motnje v posamezniku, na težave, ki so posledica omejenih 

intelektualnih kapacitet pri spoprijemanju z zahtevami okolja, v katerem posameznik deluje 

(Kodrič, 2010). Glede na omejitve v vsesplošnem funkcioniranju oz. stopnjo intelektualnega in 

socialno-emocionalnega odstopanja od pričakovanega povprečja tradicionalno govorimo o 

štirih stopnjah teže motnje (APA, 1994; Katz in Lazcano-Ponce, 2008; Pravilnik o organizaciji 

in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2003; Vovk-

Ornik, 2015):  

 blaga motnja - rezultat inteligenčnega kvocienta (IQ) med 50-55 in 70-75,  

 zmerna motnja, z razponom IQ 35-40 do 50-55,  

 težja motnja, IQ od 20-25 do 35-40 in  

 težka motnja, ki vključuje ljudi z IQ pod 20-25.  
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IQ z mejno vrednostjo pod 70-75 točk ni dovolj za postavitev diagnoze MDR in ni najbolj 

uporaben vir informacij o potrebah in sposobnostih oseb z MDR (Woolfolk, 2002). 

Označevanje zgolj na podlagi znižanega IQ, kot to opisujejo tradicionalni klasifikacijski 

sistemi, je pomanjkljivo zato, ker stopnja inteligentnosti in prilagoditveno vedenje nista vedno 

v popolni korelaciji - IQ ni vedno konstanten, enak IQ na različnih testih pa ne označuje enake 

intelektualne sposobnosti (Žagar, 2012). Primernejši vir informacij o posamezniku nam daje 

ocena njegovih prilagoditvenih spretnosti (AAIDD, 2016; Beirne-Smith idr., 2002), ki kot 

kriterij diagnosticiranja navaja resne omejitve na vsaj dveh področjih socialno prilagojenega 

vedenja. Sodobna kvalifikacijska shema zato temelji na količini pomoči, ki jo osebe z MDR 

potrebujejo za funkcioniranje na svoji najvišji ravni (Woolfolk, 2002). Nivo pomoči, ki jo 

posameznik z MDR potrebuje na enem, dveh ali več adaptivnih področjih, določimo na oceni 

prilagoditvenih veščin. Podpora je lahko občasna, omejena, razširjena oz. obsežna ali stalna oz. 

poglobljena in jo lahko nudijo različne osebe in ustanove - učitelji, zdravniki, psihologi, starši, 

šole, vrtci, zavodi, ipd. Podporo zagotavljamo pri: 

 pridobivanju akademskih in komunikacijskih veščin,  

 dejavnostih, ki so namenjene pridobivanju izkušenj na posameznih razvojnih 

področjih,  

 dejavnostih doma in v skupnosti,  

 zaposlitvenih dejavnostih,  

 dejavnostih povezanih z zdravjem in varnostjo,  

 dejavnostih, namenjenih spodbujanju ustreznih vedenjskih vzorcev,  

 družabnih dejavnostih, zaščiti in zagovorništvu.  

Model zagotavljanja podpore temelji na natančni oceni potreb ter močnih in šibkih področij 

posameznika. S tem vsakemu posamezniku na podlagi prilagojene strategije dela zagotovimo 

ustrezno podporo in ga vključujemo v dejavnosti, ki omogočajo optimalni razvoj oz. 

izboljšanje delovanja, samostojnega odločanja in dobrega počutja posameznika. Na družbeni 

ravni tak pristop vodi k vključevanju oseb z MDR v skupnost (Kodrič, 2010). 

Motnje v duševnem razvoju so lahko organske ali funkcionalne narave. O organskih 

motnjah govorimo v primerih, ko z diagnostičnimi postopki ugotovimo organski vzrok motnje, 

ki se odraža v vidni organski poškodbi možganov. V kolikor otrok funkcionira z motnjo v 

razvoju in organske okvare ne odkrijemo, govorimo o funkcionalni motnji. Vzroki za njen 

nastanek so povezani s psihosocialnem okoljem in neprimerno vlogo staršev. V praksi je težko 

določiti samo en vzrok za nastanek MDR, saj se navadno različni vzroki prepletajo med seboj 

(Žagar, 2012).  

2.1 Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

Intelektualni, socialni, čustveni in motorični razvoj oseb z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju (ZMDR) poteka nepovezano in počasneje od razvoja oseb brez motenj. Značilno za 

osebe z ZMDR je neskladje med mentalno in kronološko starostjo, pomembno znižana raven 

inteligentnosti in nižje sposobnosti na govornem, motoričnem, kognitivnem in socialnem 

področju, kar bomo podrobneje opisali v nadaljevanju poglavja. Orientacijski rezultat na testu 
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inteligentnosti oseb z ZMDR je IQ 35-49, mentalna starost odraslih od 4 do 7 let (Pravilnik o 

kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke ki potrebujejo posebno nego in varstvo, 2014).  

 Osebe s ZMDR so zaradi intelektualnih omejitev in primanjkljajev na področju 

prilagoditvenega in socialnega vedenja le izjemoma zmožne povsem samostojnega in 

neodvisnega socialnega življenja. Stopnja njihove samostojnosti je odvisna tudi od tega, koliko 

si samostojnosti in svobode sami želijo, od njihove zmožnosti sprejemanja odgovornosti in od 

tega, koliko so jim jo drugi (npr. skrbniki in zaposleni v ustanovah oz. svojci) pripravljeni 

dopustiti. V odraslem obdobju naj bi se podpora osebam z ZMDR omejila zgolj na tista 

področja, kjer jo nujno potrebujejo (skrb za samega sebe, komunikacija, domača opravila, 

socialne veščine, vključevanje v družbo, orientacija v okolju, samostojnost in samousmerjanje, 

zdravje in varnost, akademske veščine, izkoriščanje prostega časa, delo in zaposlitev ter 

socialno-interpersonalne veščine (Katz in Lazcano-Ponce, 2008; Lačen, 2001) in le v takšni 

meri, kot jo potrebujejo. 

 V nadaljevanju bomo opisali nekatere skupne značilnosti oseb z ZMDR oz. izpostavili 

področja, kjer imajo navadno težave. Kljub vsemu so razlike med posamezniki s zmerno 

motnjo lahko velike, saj na njihovo vedenje in funkcioniranje vplivajo različni dejavniki – 

njihova kronološka starost, resnost in vzroki njihove motnje, možnosti izobraževanja in 

vključenost v zgodnjo obravnavo. Vsakega posameznika zato obravnavamo individualno, saj 

le tako lahko razvijemo učinkovit oz. celosten sistem pomoči, s katerim v daljšem časovnem 

obdobju lahko izboljšamo njegovo kvaliteto življenja.  

2.1.1 Inteligentnost 

Intelektualni razvoj pri osebah z ZMDR je upočasnjen in se ustavi na nižji stopnji kot pri 

osebah brez motenj. Poznamo različne teorije o pomenu inteligentnosti, ki nam pomagajo 

razumeti intelektualni primanjkljaj oseb z ZMDR, ki se izraža prav na vseh področjih 

njihovega življenja (Pogačnik, 1995).  

J. Musek (2010) inteligentnost opredeljuje kot splošno umsko oz. kognitivno sposobnost, ki 

se kaže v posameznikovi sposobnosti učinkovitega mišljenja in reševanja problemov. 

Ameriško združenje za intelektualne in razvojne motnje (American Association on Intellectual 

and Developmental Disorders - AAIDD) jo opredeljuje podobno, kot umsko sposobnost, ki 

vključuje veščine načrtovanja, sklepanja, abstraktnega mišljenja, reševanja problemov, 

razumevanja kompleksnih idej, hitrega učenja in učenja na osnovi izkušenj (AAIDD, 2016).  

Pomemben pogled na pojem inteligentnosti podata Gardner in Hatch (1989), ki zagovarjata 

teorijo mnogoterih inteligentnosti, na podlagi katere razlikujeta sedem vrst človeških 

sposobnosti. Za osebe z ZMDR lahko rečemo, da imajo šibke točke prav na vseh sedmih 

področjih: besednem, logično-matematičnem, prostorskem, telesno-kinestetičnem, 

intrapersonalnem, interpersonalnem in glasbenem. Konkretno se to kaže v njihovi zmanjšani 

občutljivosti za prepoznavanje logičnih in številčnih vzorcev. Težko dojemajo stvari; bolj kot 

je kompleksna situacija, težje jo razumejo. Težko ločijo, kaj je bistveno in kaj ne. V vsakdanjih 

situacijah niso iznajdljivi in se zato pri odločanju večinoma zatekajo k rutini. So počasni v 

mišljenju; počasi dojemajo in miselno obdelujejo probleme. So manj občutljivi za glasove, 

ritem, pomen besed in različne funkcije jezika. Izražajo se preprosto, z omejenim besediščem, 

s preprostimi pojmi in enostavnimi stavki. Slabše je razvita tudi njihova sposobnost 

proizvajanja in upoštevanja ritma in upoštevanja oblik glasbenega izražanja. Omejeno je tudi 

njihovo zaznavanje vidno-prostorskega sveta. Težave imajo s kontrolo telesnih gibov, s fino in 

grobo motoriko. Težko prepoznavajo in se primerno odzivajo na želje, razpoloženja, motive in 
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temperament drugih ljudi. Značilno za osebe z ZMDR je tudi nepoznavanje samih sebe, svojih 

občutkov in sposobnosti. Njihova čustvena inteligenca je omejena, kar se kaže v njihovi 

zmanjšani sposobnosti za razločevanje in spremljanje svojih čustev ter čustev drugih ter 

uporabi teh informacij pri usmerjanju svojega mišljenja in delovanja.  

2.1.2 Čustvovanje 

Čustveni procesi obsegajo doživljanje in izražanje številnih čustev, afektov in razpoloženj 

(Musek, Pečjak, Polič in Kobal-Grum, 2001). Zmožnost čustvovanja je prirojena, vendar se 

posamezna čustva razvijajo postopno. Zdravo čustvovanje je tesno povezano s 

samouravnavanjem organizma, oz. označuje sposobnost doživljanja vseh čustev in zavestni 

nadzor nad njihovim izražanjem (Lamovec, 1995).  

Glede na to, da imajo osebe z ZMDR znižane intelektualne sposobnosti, so njihova čustva 

slabše diferencirana. Težave imajo z uravnavanjem in nadzorom čustev, s kontrolo impulzov in 

vedenja, kar se kaže v njihovi impulzivnosti, labilnosti, preobčutljivosti ter nepredvidljivih 

čustvenih reakcijah (Đorđević, 1982). Težave imajo z upravljanjem zlasti negativnih čustev, 

kot sta žalost in jeza. Šibki so tudi na področju samomotivacije – težko kontrolirajo svoje 

impulze in odložijo takojšnjo zadovoljitev z namenom doseganja pomembnih ciljev. Omejeno 

je tudi njihovo prepoznavanje čustev drugih oseb in s tem njihovo obvladovanje odnosov. 

Neugodno na njihovo čustvovanje vpliva tudi precenjevanje njihovih možnosti. V kolikor so 

stalno izpostavljeni prevelikim zahtevam okolja, ki jim ne morejo slediti, se lahko umaknejo v 

pasivnost ali agresivnost (Mikuš-Kos, 1999). Nerazumevanje njihovih čustev in potreb s strani 

okolice lahko vodi do neprimernega vedenja in agresije, kar vpliva na socializacijo oseb z 

ZMDR (Got in Cheng, 2008).  

2.1.3 Motorika 

Od motoričnih sposobnosti je odvisna učinkovitost človekovih akcij in reakcij. Zaradi 

nepravilnega razvoja možganov prihaja pri osebah s ZMDR do zaostanka v motoričnem 

razvoju. To se izraža v slabi splošni koordinaciji ter v pomanjkanju finih in grobih motoričnih 

sposobnosti. Zaradi motene grobe motorike je zanje značilna slabša koordinacija gibov, težje 

obvladovanje velikih telesnih mišic in slabše ravnovesje, zaradi česar so nespretni in nerodni. 

Motnje fine motorike, pri kateri gre za sposobnost majhnih mišic očesa in roke od zapestja 

navzdol, se najbolj odražajo v njihovi grafomotoriki (Bavčar in Lavrenčič, 1995; Uther idr., 

2000). Zaradi naštetega imajo težave pri osvajanju osnovnih navad, skrbi za samega sebe in 

praktičnih spretnostih, kar jih posledično dela nesamostojne in odvisne od drugih. Lahko imajo 

tudi motnje v vsakdanji motorični aktivnosti, ki se kažejo kot hiperaktivnost ali hipoaktivnost 

(Žagar, 2012; Žgur, 2011).  

Težave na motoričnem področju izrazito vplivajo na kakovost življenja oseb z ZMDR. 

Večkrat doživijo neuspehe in so nezmožni sodelovati pri določenih aktivnostih, kar lahko 

vpliva na njihovo samopodobo, samozaupanje in motivacijo, pojavljajo pa se jim lahko tudi 

vedenjske in psihične težave.  

2.1.4 Zaznavanje 

Zaznavanje je duševni proces organiziranja in interpretiranja občutkov oz. informacij, ki jih 

sprejemamo s čutili. Preko čutil spoznavamo okolje in pridobivamo nove izkušnje. Na 

zaznavanje vplivajo različni psihološki dejavniki: čustva (močna čustva zmanjšajo obseg 

zaznavanja ali povzročijo zmotne zaznave), motivacija (določa, kaj bomo zaznali hitreje, na 
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kaj bomo pozorni), pozornost, (je osredotočenost na le del dražljajev, ki so za nas pomembni), 

učenje (določa kaj bomo zaznali in kako si bomo nek dražljaj razlagali). 

 Zaznavanje oseb z ZMDR je nenatančno in počasno. Primanjkljaje imajo zlasti na področju 

vidne in slušne percepcije. Predmete zaznavajo v centru vidnega polja, imajo težave pri 

zaznavanju bistva, slabo ocenijo globino vidnega polja, težko usmerjajo pozornost v določeno 

točko, težko povezujejo predmete z okolico, težave imajo z razlikovanjem različnih oblik 

predmetov (Bavčar in Lavrenčič, 1995). Težave imajo tudi z ostrino, globino vida (ločitev 

predmeta od ozadja), širino vidnega polja, počasnostjo zaznavanja (veliko časa porabijo, da 

sploh opazijo predmet), usmerjenostjo opazovanja (običajno so pozorni samo na eno stvar), 

obvladovanjem prostora (npr. pisanje čez črto). Prav tako je slabša njihova slušna percepcija. 

Po nekaterih podatkih naj bi imela slaba polovica oseb z motnjo v duševnem razvoju probleme 

s sluhom (Barič, 2009). Zanje je značilno tudi, da so na bolečino oz. kožne zaznave lahko 

premalo ali preveč občutljivi. (Barič, 2009; Đorđević, 1982; Žagar, 2012). 

2.1.5 Komunikacija 

Komunikacijske veščine, predvsem zmožnost jezikovnega izražanja in razumevanja jezika, 

so pri osebah z ZMDR slabše razvite. V grobem velja, da nižja kot je njihova inteligentnost, 

slabše je razvita stopnja njihovega govora. To vpliva na njihovo vključevanje v družbo, saj 

zaradi omejenega besedišča in pomanjkljive uporabe pravil jezika težje delijo svoje izkušnje in 

sporočajo svoje želje, potrebe, misli in čustva (Beirne-Smith idr., 2002). V družbi so njihove 

pomanjkljivosti komunikacijskih veščin hitro opažene, kar lahko sproži negativne odzive 

okolice, ki znatno vplivajo na njihovo samopodobo in socializacijo. 

Osebe s ZMDR gredo skozi enake faze razvoja govora in jezika kot osebe brez motenj, s 

tem da je zaradi njihovih funkcionalnih pomanjkljivosti ta razvoj upočasnjen oz. se na določeni 

stopnji ustavi (Jovanović-Simić in Slavnić, 2009). Razvoj jezika običajno obravnavamo ločeno 

od drugih pomanjkljivosti, saj je korelacija stopnje razvoja govora in jezikovnega razumevanja 

z drugimi intelektualnimi sposobnostmi pogosto nizka. To pomeni, da imajo osebe z ZMDR 

slabše razvit govor in se jim na področju govornega razvoja (zlasti govornega izražanja) 

pojavljajo težave v večji meri kot na drugih področjih spoznavnega delovanja. Tako ni nič 

neobičajnega, da ima oseba, ki je intelektualno na nivoju razvoja petletnika, govor razvit na 

nivoju dvoletnika (Jovanović-Simić in Slavnić, 2009).  

Za osebe z ZMDR so značilne motnje motoričnih funkcij, ki večkrat vključujejo gibe, ki so 

potrebni za govor, kar jim povzroča jezikovne motnje. Na njihovo omejeno rabo jezika 

vplivajo tudi njihove zmanjšane kognitivne sposobnosti. Pri tvorjenju govora večkrat 

uporabljajo neustrezne glasove oz. jih dodajajo ali izpuščajo (motnje artikulacije). 

Komunikacijo jim otežujejo tudi motnje v kvaliteti glasu, ki se konkretno kažejo v neprimerni 

višini, glasnosti, kvaliteti glasu ter monotonosti (Woolfolk, 2002). Pomanjkljivosti imajo torej 

tako na področju izražanja kot razumevanja. V obeh primerih gre za nezadostno poznavanje 

jezikovnih pravil, kar jim onemogoča, da bi izluščili pomen slišanega ali na drugi strani, da bi 

ustrezno znali ubesediti svoje misli in čustva (Beirne-Smith idr., 2002).  

Pri osebah z ZMDR je jezik običajno razvit do te stopnje, da so sposobni sodelovati v 

enostavnem razgovoru, razumejo enostavna navodila in večinoma znajo sporočati svoje želje 

in potrebe. Imajo omejeno besedišče, težko se logično izražajo, ne razumejo pomena določenih 

besed in prenesenih pomenov. Pogosto pripovedujejo neurejeno in brez reda ter hitro izgubijo 

nit in interes za pogovor. Njihov govor je pogosto emocionalno afektiven in egocentričen ter 

temelji na konkretnih in kratkih povedih ali zgolj na posameznih besedah (Šajina, 1987).  
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Za njihovo neverbalno komunikacijo je značilna slabo izražena uporaba kretenj in slabo 

razumevanje gest drugih (Žagar, 2012) ter kratkotrajen in površen očesni kontakt. Osebe, ki ne 

govorijo, se lahko naučijo nadomestne komunikacije in se tako izražajo neverbalno.  

2.1.6 Socializacija 

Osebe z ZMDR imajo težave na področju socialnih spretnosti, ki se kažejo v njihovem 

nezrelem, manj prilagojenem vedenju ter omejenemu nadziranju impulzov, zaradi česar 

potrebujejo pomoč in podporo pri vključevanju v socialno okolje (Beirne-Smith idr., 2002). 

Njihova osebnost je pogosto zgrajena na nezanesljivih socialnih in čustvenih temeljih ter v 

neugodnih okoliščinah nagnjenja k negativnim odzivom, kar jih vodi do vedenjskih motenj ali 

psihičnih motenj (Kocijan-Hercigonja, 2000). D. Kocijan-Hercigonja (2000) razlikuje primarni 

in sekundarni psihosocialni primanjkljaj oseb z ZMDR. Prvi se kaže kot posledica njihovega 

omejenega intelektualnega delovanja, drugi pa se razvije kot posledica njihove pasivnosti, 

rutine in upada komunikacije. 

Colnerič in Zupančič (2007) v raziskavi obravnavata socialno vedenje otrok z lažjo motnjo 

v duševnem razvoju, a glede na to, da je raven socialnega delovanja oseb z MDR odvisna od 

stopnje motnje, lahko sklepamo, da imajo osebe z ZMDR podobne, še bolj intenzivne 

primanjkljaje na socialnem področju. Vstopanje v socialne interakcije osebam z ZMDR še 

toliko bolj otežujejo manj zaželene osebne poteze (negativno čustvovanje, negotovost, socialna 

plašnost, odkrenljivost) in šibkejše izražene želene poteze (inteligentnost, usmerjenost k 

ciljem, družabnost, organiziranost, odprtost do izkušnje, pozitivno čustvovanje, ipd.) (Colnerič 

in Zupančič, 2007). Imajo tudi težave z razumevanjem socialnih pravil ter medosebnih 

odnosov. Njihovo vedenje pogosto ni skladno s socialnimi zahtevami. Ovira jih zaostanek na 

področju govorne komunikacije, saj zaradi tega težje gradijo odnose z drugimi ljudmi in 

zadovoljujejo svoje potrebe, vezane na druge osebe. Pogosto sprejemajo zavrnitve okolja, zato 

težje najdejo in vzdržujejo prijateljstvo in kažejo manj zanimanja za vrstnike, kar jih lahko 

vodi v socialno izolacijo (Kobal-Grum idr., 2009; Žagar, 2012).  

 Zaradi počasnejšega dojemanja dogajanja okrog sebe, se težje prilagajajo spremembam. 

Svojih želja in potreb se sicer zavedajo, a niso sposobni odlaganja teh želja in potreb na 

kasnejši čas. Na frustracije in nerazumevanje njihovih potreb s strani okolice se nemalokrat 

odzovejo agresivno, saj so zaradi svoje impulzivnosti pogosto razdražljivi (Đorđević, 1982).  

2.1.7  Motivacija 

Motivacija je notranje stanje, ki vzbuja, usmerja in vzdržuje vedenje posameznika 

(Woolfolk, 2002). Notranja motivacija se povezuje z aktivnostmi, ki jih ima posameznik rad, 

so mu zanimive in mu že same po sebi predstavljajo nagrado oz. je nagrada cilj teh aktivnosti. 

Zunanjo motivacijo krojijo odzivi drugih oseb na rezultate aktivnosti, kot npr. pohvala, 

spodbuda, odobravanje in nagrada oz. kazen. Poznamo še storilnostno motivacijo, ki je 

motivacija za dosežke, želja, da bi dosegli nekaj več kot drugi (Musek idr., 2001).  

Na motivacijo oseb z ZMDR vplivajo njihovi ponavljajoči se neuspehi. Na podlagi tega se 

pri njih izrazi zunanji lokus kontrole, pri čemer ponotranjijo prepričanje, da sami ne 

nadzorujejo svojega življenja in da so njihova dejanja v veliki meri odvisna od neke višje sile 

ali okolice (Beirne-Smith idr., 2002). Iz enakih razlogov, kot zunanji lokus kontrole, se pri 

osebah z ZMDR večkrat pojavi tudi fenomen naučene nemoči, ki ga je definiral M. Seligman 

(2009) kot psihološko stanje, ki pogosto nastane kot posledica dogodkov, ki jih oseba ne more 

obvladovati in nad katerimi nima lastnega nadzora. Konkretneje to pomeni, da osebe z ZMDR 
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razvijejo prepričanje, da bo rezultat njihovih aktivnosti, ne glede na vložen trud, vedno 

negativen. Ker pričakujejo neuspeh, se jim ne zdi vredno truditi in tako izpuščajo priložnosti za 

urjenje svojih spretnosti in sposobnosti, kar ne vodi v izboljšanje njihovih kognitivnih 

primanjkljajev. Nivo njihovega razmišljanja se posledično zmanjša, obenem pa se aktivirajo 

metode izogibanja aktivnostim (Gordon in Gordon, 2006, v Tement, 2012). Pričakovanje oz. 

strah pred neuspehom pri osebah z ZMDR tako preraste v začaran krog, ko zaradi 

pričakovanega neuspeha nimajo motivacije in v aktivnost vložijo zelo malo ali nič truda, pri 

čemer seveda uspeh ne glede na aktivnost zelo težko dosežejo (Beirne-Smith idr., 2002). Pri 

tem se lahko pojavi tudi pojav zunanje usmerjenosti (ang. outerdirectedness), ko osebe za 

dosego cilja aktivnosti ne vlagajo lastnega truda, ampak se v celoti zanašajo na zunanjo pomoč 

(Beirne-Smith idr., 2002).  

Vsi opisani pojavi znatno vplivajo na motiviranost oseb z ZMDR na vseh področjih 

življenja in zmanjšujejo njihove cilje, kar pomeni, da pogosto dosežejo manj, kot sicer 

zmorejo. Izraženost naučene nemoči s starostjo oseb z ZMDR zaradi kopičenja negativnih 

izkušenj narašča. 

2.1.8 Pozornost in koncentracija 

Pozornost je spoznavni mehanizem, ki nam omogoča osredotočenje na nek zunanji ali 

notranji dražljaj. Osredotočenost na omejeno število dražljajev je ključnega pomena v vseh 

jezikovno-komunikacijskih dejavnostih in višjih spoznavnih procesih. Ločimo pasivno 

(neprostovoljno) in aktivno (zavestno) pozornost (Mravlje in Klokočovnik, 1999). Prva se 

pojavi nehote, pozornost pritegne tisto, kar nam je trenutno najbolj zanimivo. Aktivno 

pozornost pa posameznik zavestno usmerja in vzdržuje dalj časa na določeni točki, kar 

imenujemo koncentracija (Mravlje in Klokočovnik, 1999). Osebe z ZMDR se težko ubranijo 

dražljajev iz okolja in iz lastne notranjosti, zato rečemo, da imajo begajočo pozornost in 

kratkotrajno koncentracijo. Konkretneje imajo težave naslednjih komponentah pozornosti: 

trajanje pozornosti, usmerjenost pozornosti in selektivnost pozornosti (Beirne-Smith idr., 

2002). To pomeni, da se težko osredotočijo na posamezne dražljaje, da informacij niso zmožni 

urejati po pomembnosti in pozornost večkrat usmerjajo na nepomembne podrobnosti. Omejen 

je obseg njihove pozornosti (količina dražljajev, ki jih zmorejo jasno zaznati) in tajanje 

pozornosti (čas aktivne usmerjene pozornosti in zadržanje le-te). Prav tako imajo osebe z 

ZMDR slabšo vidno in slušno pozornost, kar bistveno vpliva na njihovo opismenjevanje 

(Bavčar in Lavrenčič, 1995). Zaradi naštetega imajo težave s sistematičnim delom, z 

reševanjem kompleksnih nalog in dolgotrajnim delom (Barič, 2009; Bavčar in Lavrenčič, 

1995; Đorđević, 1982) kar ima velik vpliv na njihovo učno učinkovitost. 

2.1.9 Učenje 

Učenje ima velik pomen v življenju oseb z ZMDR, saj z njim pridobivajo novo znanje, 

spretnosti, veščine, navade, oblikujejo in širijo svoja čustva, zaznave, motivacijo, oblikujejo in 

spreminjajo interese, stališča, prepričanja, nazadnje tudi osebnost (Musek idr., 2001). Pojavi se 

takrat, kadar izkušnje povzročijo relativno trajno spremembo v vedenju ali znanju 

posameznika (Woolfolk, 2002).  

 Osebe z ZMDR so zmožne učenja, a je ta proces počasen. Na njihovo učenje vplivajo 

sposobnosti (intelektualne, psihomotorične, perceptivne), motiviranost in zunanji oz. fizikalni 

pogoji (Rosić, 2000). Zmanjšani IQ oseb z ZMDR ima vpliv na njihovo sposobnost učenja, na 

njihovo obdelavo informacij in sprejemanje novega znanja. Razmerje v uspešnosti učenja je 

približno četrtina do polovica v primerjavi z otroki brez ZMDR (Žagar, 2012). Učijo se 
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počasneje, manj si zapomnijo in naučeno snov težko aplicirajo na druge situacije in na druga 

področja (Beirne-Smith idr., 2002). Učenje jim otežuje tudi predhodno opisano pomanjkanje 

pozornosti, motnje zaznavanja, motorike, težave z abstraktnim mišljenjem ter oslabljen 

spomin.  

Zaradi opisanih težav se osebe z ZMDR izobražujejo pod posebnimi pogoji. V njim 

prilagojenem učnem procesu lahko osvojijo osnove pisanja, branja in računanja, na likovnih, 

gibalnih in glasbenih področjih pa so lahko uspešnejši. Navadno obiskujejo prilagojene 

izobraževalne programe, kjer je poudarek na razvijanju samostojnosti ter vseživljenjskem 

učenju in ponavljanju naučenega, saj na ta način ohranjajo uporabnost naučenega znanja Na 

akademskem področju običajno ne napredujejo do stopnje drugega razreda osnovne šole. 

Usposobijo se lahko za enostavna, nezahtevna opravila in se kasneje lahko zaposlijo na 

delovnih mestih pod posebnimi pogoji oz. v varstveno-delovnih centrih.  

2.1.10  Samopodoba 

Samopodoba je skupek idej, poimenovanj, občutkov, stališč in predstav, ki jih imamo o 

sebi. Zajema čustva, ki jih gojimo do sebe in vrednotenje samega sebe (Musek, 2010; 

Woolfolk, 2002). Samopodoba je torej kognitivna struktura - je prepričanje o tem, kdo smo, 

kakšni smo in kaj lahko od sebe pričakujemo. Razvijemo ga na osnovi izkušenj lastnega telesa 

(kaj zmoremo in česa ne zmoremo) ter na podlagi zaznav iz okolice (kaj drugi mislijo o nas, 

kako nas vidijo in kako nas doživljajo). Samospoštovanje je čustvena reakcija oz. vrednotenje 

samega sebe, oceno lastne vrednosti in zaupanja v lastne sposobnosti, ki ga ustvarjamo na 

podlagi samopodobe (Franklin, 1992).  

Za osebe z ZMDR je značilna netočna samoocena oz. nerealno zaznavanje svoje osebnosti, 

svojih sposobnosti in potreb. Na njihovo samopodobo vpliva doživljanje neuspehov, 

nezmožnost sodelovanja pri različnih aktivnostih in nerazumevanje s strani okolice.  

2.2 Obravnava oseb z motnjo v duševnem razvoju 

Osebam z MDR raznolika ponudba dejavnosti, različnih metod in načinov dela ter 

terapevtskih pristopov omogoča optimalen razvoj v skladu z njihovimi razvojnimi možnostmi 

in individualnimi posebnostmi. Dandanes se poudarja pomen zgodnje obravnave oseb z MDR, 

saj je zgodnje otroštvo za razvoj človeka najpomembnejše življenjsko obdobje in ima 

intervencija največji učinek na posameznika prav v prvih letih življenja (Globačnik, Šelih, 

Košak-Babuder, Macedoni-Lukšič in Vršnik-Perše, 2012; Katz in Lazcano-Ponce, 2008; 

Kobal-Grum idr., 2009). V zgodnjo obravnavo, ki je otrokom z MDR in njihovim družinskim 

članom namenjen celosten sistem pomoči za zagotavljanje njihovega nemotenega osebnega 

razvoja, opolnomočenja celotne družine in njihove socialne vključenosti v družbo (Kobal-

Grum idr., 2009), so lahko vključeni tudi novejši pristopi, kot je pomoč z likovnimi 

dejavnostmi (PZLD). Ta s svojimi pristopi, ob sodelovanju z različnimi strokami, lahko 

pomaga spodbujati otrokove sposobnosti, zmanjšati razvojne zaostanke, blažiti invalidnosti in 

preprečevati funkcionalno poslabšanje primanjkljajev. PZLD je prav tako primerna oblika 

pomoči tudi za odrasle osebe z ZMDR, saj z načrtovano obravnavo lahko prispeva k 

izboljšanju kvalitete njihovega življenja. So pa učinki PZLD znatno manjši v obdobju 

odraslosti kot v zgodnejšem obdobju, v katerem osebe z MDR ob spodbudah strokovnjakov 

lahko svoje primanjkljaje bolj uspešno kompenzirajo (Kobal-Grum idr., 2009). 

Pri obravnavi oseb z MDR je nujen individualiziran program, saj so si te osebe različne in je 

njihove potrebe nemogoče zadovoljiti s popolnoma enakimi programi, pristopi, metodami, 
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pogoji in pripomočki dela. Individualiziran program je orodje, ki izhaja iz potreb posameznika, 

iz njegovih močnih področij, trenutnih primanjkljajev in upadov v razvoju in nam pomaga, da 

z upoštevanjem potrebnih prilagoditev dosežemo posameznikov optimalni razvoj, ki je najvišji 

možni razvoj (motorični, spoznavni, afektivni) glede na posameznikove prirojene dispozicije 

in možnosti okolja (Galeša, 1995). Pri načrtovanju PZLD najprej ocenimo sposobnosti 

posameznika ter nato v skladu z njegovimi željami in potrebami izberemo obliko dela 

(individualna ali skupinska), likovna sredstva, ipd.  

Obravnava oseb z MDR mora temeljiti na interdisciplinarnem in multidisciplinarnem 

pristopu, saj v njej sodelujejo strokovnjaki različnih strok. S tem je zagotovljena celostna 

obravnava, ki omogoča optimalen razvoj posameznika in najvišjo kvaliteto strokovnega dela. 

Pomembno je timsko sodelovanje med strokovnjaki, izmenjava strokovnih mnenj in izkušenj, 

saj le medsebojno sodelovanje različnih strok zagotavlja usklajeno pomoč in storitve.  

V naslednjem poglavju se bomo posvetili natančnejši definiciji pomoči z likovnimi 

dejavnostmi in raziskali njene učinke na osebe z ZMDR.  
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3 POMOČ Z LIKOVNIMI DEJAVNOSTMI 

Kot ena izmed oblik pomoči številnim skupinam oseb se uveljavlja pomoč z umetnostjo 

(ang. arts therapies), ki uporablja raznolika izrazna sredstva oz. glasbeno, dramsko, plesno in 

likovno izražanje, z namenom pomagati posameznikom pri raziskovanju njihovih čustev, 

spodbujanju njihove samozavesti, reševanju čustvenih konfliktov, razvijanju socialnih veščin, 

odpravljanju tesnobnih stanj, izboljšanju samopodobe in izboljšanju vedenja in odvisnosti 

(AATA, 2013). V magistrskem delu obravnavamo področje pomoči z likovnimi dejavnostmi 

(PZLD), ki je pravzaprav podvrsta pomoči z umetnostjo in je v angleški literaturi poimenovana 

kot »Art Therapy«. Cilji pomoči z likovnimi dejavnostmi so izboljšanje samozavedanja, 

reševanje čustvenih konfliktov in problemov, zmanjševanje negativnih čustev in pasivnosti, 

izboljšanje ali začetek komunikacije, čustvena pomiritev, sprostitev in veselje, povečanje 

samozaupanja, doživljanje uspeha in potrditve, razvijanje psihofizičnih sposobnosti, razvijanje 

pozitivnih oblik vedenja in omogočanje svobodnega izražanja, kar vodi v izboljšanje splošnega 

počutja posameznikov in izboljšanje kvalitete njihovega življenja (Kariž, 2010; Malchiodi, 

2011; Rubin, 1999). Pri PZLD sta jasno določena cilj in struktura pomoči - proces mora 

vključevati načrtovano obravnavo, kateri morata slediti proces spremljanja, po zaključku pa 

refleksija oz. evalvacija (Rubin, 2009). Izvajalec PZLD mora na eni strani poznati področje 

likovne umetnosti in tehnik likovnega izražanja, na drugi strani pa mora poznati načine 

terapevtske pomoči PZLD, ki omogočajo obravnavanim osebam napredek na želenih področjih 

(Rubin, 2009).  

Ključnega pomena pri pomoči z likovnimi dejavnostmi je raziskovanje posameznikove 

notranjosti, pri čemer nam je bolj kot estetika končnega izdelka pomemben sam proces 

ustvarjanja oz. posameznikova čim bolj aktivna vključenost v ta proces ter številne možnosti 

njegovega kreativnega izražanja in verbalnega komuniciranja (Malchiodi, 2011). Pomembno 

vlogo imajo nastali izdelki, saj so konkretni in služijo lažjemu vzpostavljanju terapevtskega 

odnosa. Komunikacija preko ogledovanja in pogovora o izdelkih je manj ogrožajoča kot sam 

pogovor brez te podpore (Liebmann, 2004). Izdelki v odnos med izvajalcem PZLD in 

obravnavano osebo vnašajo dodatno razsežnost, kar tvori tri-smerni proces (Kariž, 2010). Ta 

nam omogoča dodatne načine dela in razmišljanja, odpira nam nove možnosti komunikacije, 

izdelki pa nam s svojim vpogledom v ustvarjalčevo notranjost dajejo dodatne informacije, ki 

so nam v pomoč pri obravnavi oseb (Rogers idr., 2012). Izvirnost PZLD se odraža tudi v tem, 

da omogoča prehod med posameznikovim notranjim in zunanjim svetom in vpeljuje povezavo 

med slikovno in besedno komunikacijo (Kelly, 2010).  

Z likovnim ustvarjanjem razvijamo različne plati človeške duševnosti, čustva in domišljijo 

(Gerlovič in Gregorač, 1968). Po M. Vogelnik (1996) ustvarjanje posamezniku pomaga do 

osebnostne integracije, mu bogati življenje, omogoča osebnostni razvoj in zdravje. Zajema 

proces udejanjanja in razmišljanja na likovni način, odkrivanje samega sebe, proces 

razbremenitve, pomiritve s svetom in samim seboj, zaposlovanje čustev, razuma in domišljije 

ter izpopolnjevanje želje po udejanjanju (Gerlovič in Gregorač, 1968; Gorjup, 1999). Likovne 

dejavnosti v okviru ustvarjanja v prostem času prinašajo sprostitev, igro in veselje, kar na 

posameznika vpliva pozitivno, saj gre za prijetno in razveseljujočo aktivnost (Vogelnik, 1996). 

Pri likovnih dejavnostih v okviru šolskega pouka poudarek ni na svobodni in prostovoljni 

aktivnosti, pač pa na učenju likovnih spretnosti, obvladovanju likovnih tehnik, poznavanju 

likovne teorije, razvijanju občutka za estetiko in na vrednotenju izdelkov (Kariž, 2010). V 

okviru magistrske naloge pa govorimo o likovnih dejavnostih v kontekstu pomoči, s čimer 

presegamo zgoraj opisana vidika, saj je v našem primeru cilj raziskovanje osebnih vsebin 
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posameznika in krepitev njegove komunikacije, potrjevanje lastne vrednosti, brezpogojno 

sprejemanje vsega, kar nastane znotraj likovnega procesa ter pogovor o nastalih izdelkih in 

izkušnji likovnega izražanja. Poudarek torej ni na zdravljenju posameznika, pač pa na osebni 

rasti, razvoju in izboljšanju kvalitete življenja posameznika.  

3.1 Razvoj pomoči z likovnimi dejavnostmi 

Povezovanje likovnih dejavnosti s psihoterapevtsko pomočjo se je začelo v začetku 

dvajsetega stoletja, ko so psihiatri poskušali najti povezave med likovnim izražanjem in 

obravnavanjem oz. diagnostiko duševnih bolezni. V tem okviru je pomembno predvsem delo 

nemškega psihiatra Hansa Prinzhorna iz leta 1922 »Umetnost duševno bolnih« (nem. Bildnerei 

der Geisteskranken). V nadaljevanju so izražanje z likovnimi dejavnostmi kot neformalno 

pomoč pri svojem terapevtskem delu začenjali uporabljati številni psihiatri in psihoanalitiki, ki 

so opažali, da so likovni izdelki povezani s počutjem oz. psihofizičnem stanjem in problemi 

obravnavanih oseb (Rubin, 2009).  

Področje pomoči z likovnimi dejavnostmi se je resneje začelo razvijati po letu 1940, ko so 

pionirke področja Margaret Naumburg, Edith Kramer, Hanna Kwiatkowska in Ellinor Ulman 

začele za svoj način dela s pacienti uporabljati termin likovna terapija oz. »art therapy« 

(Malchiodi, 2011). Izsledke svojega dela so objavljale v znanstvenih prispevkih, ki so utirali 

pot novemu načinu psihoanalitičnega obravnavanja oseb. Po letu 1970 se je začelo število 

publikacij na obravnavano temo opazno povečevati, kar je razširilo področja raziskovanja in 

uvedlo nove koncepte v psihoterapevtsko pomoč. Osnovali sta se tudi znanstveni reviji »Art 

Psychotherapy« in »Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association« (Rubin, 

2009). Leta 1977 je bila objavljena tudi prva doktorska disertacija s tega področja. V 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja je področje PZLD doživelo zrelost s strmim naraščanjem 

zanimanja strokovnjakov za uporabo PZLD v terapevtske namene. V številnih državah se je 

tako izoblikoval tudi poklic likovni terapevt (Malchiodi, 2011). 

Pomoč z umetnostjo oz. poimenovana tudi umetnostna terapija je v slovenski prostor 

prodrla v devetdesetih letih, sprva v obliki posameznih izobraževanj, nato pa v okviru 

podiplomskega študija. V Sloveniji omenjen poklic še ni uradno priznan, torej delovno mesto 

umetnostnega terapevta ne obstaja, si pa posamezniki s študijem na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani pridobijo naziv magister oz. magistrica pomoči z umetnostjo (Pomoč z umetnostjo, 

2016). Po zaključenem študiju lahko uporabljajo PZLD v svojem primarnem poklicu in na 

svojem strokovnem področju, največkrat na področju vzgoje in izobraževanja, socialnega 

varstva in zdravstva. Delo strokovnjakov pomoči z umetnostjo je lahko preventivno, 

svetovalno, podporno in tudi terapevtsko, v kolikor imajo za to primerno znanje. Poznati 

morajo področje umetnostne terapije, imeti ustrezno znanje medicine, psihologije, specialno-

rehabilitacijske pedagogike, ter poznati bolezni, težave, primanjkljaje in ovire oseb, ki jim 

nudijo pomoč (Mljač, 2015). Nekaj umetnostnih terapevtov pri nas deluje tudi samostojno in 

izvaja umetnostno terapijo v okviru privatne prakse, združenj in zavodov (Caf, 2015).  

Leta 2004 je bilo v Sloveniji ustanovljeno tudi združenje umetnostnih terapevtov 

imenovano SZUT (Slovensko združenje umetnostnih terapevtov). Njegovi člani so specialisti 

pomoči z likovnimi dejavnostmi in študentje podiplomskega študija Pomoč z umetnostjo ter 

drugi strokovnjaki s področja umetnostne terapije.  
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3.2 Opredelitve pomoči z likovnimi dejavnostmi 

Opredelitve pomoči z likovnimi dejavnostmi so različne, v grobem pa jih lahko razdelimo 

na dve skupini (Kelly, 2010; Tancig, 2010).  

Prva zagovarja stališče, da je izražanje z likovnimi dejavnostmi že samo po sebi terapevtsko 

in vodi k izboljšanju psihofizičnega stanja in počutja ustvarjalca (Kelly, 2010; Rogers idr., 

2012). Izražamo se lahko v različnih likovnih tehnikah, kot so risanje, slikanje, kiparstvo, 

prostorsko oblikovanje in grafika in pri tem uporabljamo raznolike materiale, s katerimi se 

lahko ploskovito ali plastično izražamo (npr. svinčnik, kolaž, les, kovina, oglje, papir, črnilo 

barve, krede, papir, itd.). (Vogelnik, 1996). Osrednjega pomena je sam proces likovnega 

izražanja skupaj z ustvarjalnostjo in razmišljanjem o lastnih občutkih. Ker pomoč z likovnimi 

dejavnostmi temelji na kreativnih procesih, vpliva pozitivno na misli, občutke in počutje 

posameznika, izboljšuje njegovo psihofizično stanje in tako deluje nanj zdravilno. Senzorna 

narava dela z raznovrstnimi materiali za ustvarjanje hkrati spodbuja pozitivne vedenjske 

spremembe posameznika. Likovno ustvarjanje je tudi izkušnja, ki simultano aktivira več delov 

možganov (Kelly, 2010; Malchiodi, 2011; Podgoršek, 1998). 

Druga skupina dojema PZLD kot sredstvo simbolične komunikacije, pri čemer ustvarjeni 

izdelki služijo lažji ubeseditvi misli, občutkov, problemov in konfliktov ustvarjalca (Kariž, 

2010). To je pomembno posebej pri tistih osebah, ki imajo težave z verbalnim izražanjem 

(Kariž, 2010; Kelly, 2010). Likovno izražanje namreč velja za varno oz. neogrožujočo obliko 

komunikacije, zato lahko s pomočjo likovnega medija mnogi laže in bolj odkrito izražajo svoja 

čustva in obenem preko procesa evalvacije, refleksije in opisovanja nastalih izdelkov in 

doživetih občutkov krepijo besedno komunikacijo in poznavanje samih sebe (Kariž, 2010). 

Lahko rečemo, da gre pri pomoči z likovnimi dejavnostmi pravzaprav za kombinacijo 

nudenja terapevtske pomoči in likovnega izražanja. Glede na E. Ulman (2001), eno od 

soustanoviteljic znanstvene revije »Bulletin of Art Therapy«, definiramo terapevtsko pomoč 

kot postopke za doseganje trajnega izboljšanja stanja osebnosti in življenja posameznikov, 

medtem ko umetnost oz. izražanje z likovnimi dejavnostmi definiramo kot sredstvo za 

odkrivanje sebe in sveta ter vzpostavljanje povezave med njima. Nastali likovni izdelki imajo, 

kot smo že zapisali, še dodatno vlogo, saj v odnos med izvajalcem PZLD in obravnavano 

osebo vnašajo dodatno razsežnost (Kariž, 2010).  

3.3 Vloga in pomen pomoči z likovnimi dejavnostmi pri osebah z 

ZMDR 

Vsak človek, likovno nadarjen ali nenadarjen, ne glede na stopnjo poznavanja likovnih 

tehnik, je sposoben likovnega izražanja. Osebe z ZMDR lahko torej po lastni zamisli 

oblikujejo različne stvaritve, ki so pravzaprav upodobitve dela njihove notranjosti in izražajo 

njihovo osebnost (Vogelnik, 1996). Ustvarijo lahko nekaj lastnega, neponovljivega, nekaj, kar 

je za njih pomembno in jim prinaša zadovoljstvo (Kariž, 2010). Da se lahko likovno izražajo, 

potrebujejo zamisel oz. idejo, voljo, zbranost pri delu, vztrajnost in ročne spretnosti (Gerlovič 

in Gregorač, 1968). Večinoma se ne obremenjujejo z razumsko platjo umetnosti. Prostorske 

probleme rešujejo na svoj način in ustvarjajo drugačen likovni red (Hočevar, 1999). Njihove 

risbe pogosto vsebujejo manj podrobnosti, so bolj disproporcionalne in asimetrične (Žagar, 

2012). Vse to v procesu nudenja PZLD ni pomembno, saj dajemo poudarek procesu 

ustvarjanja. Likovno izražanje je torej v prvi vrsti namenjeno raziskovanju občutkov in osebnih 

vsebin posameznika in ne ocenjevanju končnih izdelkov in likovnih spretnosti posameznika. 
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Vsak izdelek, dovršen ali ne, je za nas enako pomemben. S svojo konkretnostjo nam 

predstavlja izhodišče za nadaljnjo interpretacijo. 

PZLD nudi številne možnosti likovnega izražanja in s tem omogoča prilagoditve programa 

dela glede na posameznikov značaj, posebne potrebe, omejitve, močna področja in interese. To 

se sklada s težnjo k individualni obravnavi oseb z ZMDR, kjer se upošteva, da so si osebe 

kljub enaki stopnji motnje v duševnem razvoju zelo različne. PZLD, ki osebam z ZMDR v 

varnem okolju omogoča izražanje osebnih vsebin in močnih čustev, nove uvide, izkušnje in 

spretnosti, daje možnosti za spodbujanje razvoja posameznih funkcij oseb z ZMDR ter k temu, 

da se počutijo bolj samozavestne, samostojne, zadovoljne, sprejete in podprte v tem kar čutijo 

in doživljajo (Kariž, 2010).  

Znanstvenih člankov, ki bi sistematično spremljali in vrednotili proces PZLD prav na 

področju dela z osebami z ZMDR ni veliko. Na splošno literatura na podlagi opisnih ocen 

učinkov PZLD navaja, da je ta primerna oblika pomoči za širok spekter oseb – s težavami ali 

brez. Še posebej se priporoča za posameznike z težavami na področju komunikacije, s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami, nizko samopodobo, begajočo pozornostjo in kratkotrajno 

koncentracijo, s težavami v socialnih interakcijah in za tiste, ki niso samostojni ter 

samoiniciativni (Kariž, 2010; Malchiodi, 2011; Rubin, 1999). Primerna oblika pomoči je tudi 

zato, ker je likovno ustvarjanje osebam z ZMDR navadno blizu, saj radi ustvarjajo. V risbi 

lahko izražajo svoje želje, potrebe, opažanja, razmišljanja in čustva, za katera sicer ne najdejo 

besed. Z likovnimi dejavnostmi izrazijo nezavedne vsebine in se predajo svoji domišljiji. 

Ustvarjanje jim prinaša sprostitev, veselje in zadovoljstvo, večkrat z njim krajšajo svoj prosti 

čas. Ker gre za nebesedno aktivnost, je blizu zlasti tistim posameznikom z ZMDR, ki imajo 

težave z verbalno komunikacijo. Osebe z ZMDR so pogosto odvisne od drugih, v svojem 

življenju imajo manj možnosti izbire in odločanja. Pri PZLD pa spodbujamo spontanost, 

samoiniciativnost, samostojnost in avtonomnost. Pri likovnem ustvarjanju so posamezniki 

lahko popolnoma svobodni, sami izbirajo vsebine in likovni material ter razvijejo sebi lasten 

način ustvarjanja (Kariž, 2010). V okviru PZLD torej posamezniki lahko dobijo priložnost, da 

doživijo uspeh, ki je odvisen le od njihovih prizadevanj in dejanj.  

Osebe z ZMDR imajo pogosto težave na področju samopodobe, ki jo lahko opredelimo kot 

vsoto samoučinkovitosti in samospoštovanja posameznika (Youngs, Luft in Musek-Lešnik, 

2000). S tem, ko s PZLD vplivamo na omenjeni področji, spodbujamo zdravo samopodobo 

oseb z ZMDR. Kot navaja literatura (Franklin, 1992), nudenje PZLD lahko spremeni vzorce 

vsakdanjega delovanja posameznika, kjer so pravila točno določena in se od posameznikov 

pričakujejo določeni cilji, ki jih je včasih zelo težko doseči. Pri ustvarjanju so pravila bistveno 

bolj ohlapna, cilj (lastno oz. enkratno likovno delo) pa vedno dosežen. Ustvarjanje tako 

postane varen prostor, kjer se posameznik sooči s »starim jazom in je obenem tudi prostor za 

vadbo novega jaza« (Franklin, 1992). Skozi proces ustvarjanja pri PZLD posamezniki razvijajo 

občutke lastne identitete, vrednosti, kompetentnosti in samospoštovanja, ki v njih spodbudijo 

notranjo moč in motivacijo ter željo po postavljanju in doseganju ciljev ter razvijanju svojih 

potencialov.  

Ustvarjanje je tudi posebna vrsta učenja, saj se posamezniki preko svojih upodobitev v 

likovnem izdelku lahko odmaknejo od svojih izkušenj, skupaj si jih lahko ogledamo in 

pridemo do novih spoznanj. Ustvarjanje povečuje tudi njihovo osebno kompetentnost in 

samopotrjevanje preko izdelkov ter veča razumevanje in kontrolo telesa, čustev in občutkov 

(Vogelnik, 1996). Identifikacija, interpretativnost in samorealizacija so tisto, kar posameznike 
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duhovno hrani ter dviga, likovnost pa je v tem primeru, kot smo že večkrat zapisali, v 

podrejeni vlogi (Gorjup, 1999). 

Likovna govorica je lahko tudi diagnostično sredstvo, saj nam pokaže odklone od 

pričakovanega v smislu razvojnega odstopanja (Gorjup, 1999). Za likovno izražanje velja, da 

se s posameznikovim razvojem spreminja po določenih zakonitostih, ki si vedno sledijo v 

enakem zaporedju, od enostavnih do kompleksnih oblik. Upočasnjen razvoj oseb z MDR lahko 

vidimo torej skozi njihove risbe. Likovna govorica pa nam ne kaže samo razvojne stopnje 

posameznikov ampak razkriva tudi osebne značilnosti in druge posebnosti.  

3.4 Pregled raziskav in področij uporabe 

Pomoč z likovnimi dejavnostmi se je osnovala na podlagi spoznanj iz praktičnih izkušenj 

strokovnjakov brez poudarka na sistematičnih znanstvenih raziskavah, ki bi dokazale njeno 

učinkovitost. Začetna literatura, ki je obravnavala učinkovitost PZLD je temeljila na kliničnih 

poročilih, ki so obsegala opise likovnih dejavnosti in učinkov pomoči na obravnavanih osebah 

brez sistematičnega spremljanja in standardiziranih postopkov ocenjevanja učinkovitosti 

(Malchiodi, 2011).  

Ker se PZLD med drugim izvaja na področju medicinske oskrbe oz. zdravstva, se za njeno 

širše sprejetje zahteva čim večje število znanstvenih raziskav, ki obravnavajo metode njenega 

izvajanja ter prikazujejo njeno učinkovitost predvsem na psihosocialnih, razvojnih, kognitivnih 

in vedenjskih področjih obravnavanih oseb (Malchiodi, 2011). V zadnjih dveh desetletjih se 

teži predvsem k standardiziranim raziskavam, ki temeljijo na z dokazi podprti praksi (ang. 

Evidence-Based-Practice) (Gilroy, 2006). Ta znanstveni pristop opisuje in vrednoti z 

znanstvenimi raziskavami dokazane učinkovite postopke in dejavnosti oz. intervencije, pri 

čemer dobimo ustrezne informacije o delovanju in učinkih PZLD-ja, kar nam omogoča 

poiskati področja za nudenje pomoči pri katerih je PZLD najbolj učinkovita.  

Poleg težnje k dvigu kakovosti raziskav, pa je želja vseh strokovnjakov tudi po čim večjem 

številu izvedenih raziskav. PZLD je namreč namenjena širokemu spektru posameznikov z 

različnimi težavami. Za ugotavljanje njene učinkovitosti je potrebno izvesti ciljno orientirane 

raziskave, ki so izvedene na čim večjemu številu specifičnih področij uporabe. Pomembna je 

tudi ustrezna interpretacija rezultatov, ki je lahko izvedena kot standardizirane kvantitativne 

meritve učinkov ali pa kot kvalitativni opisi z nazornim prikazom vpliva PZLD na 

posameznike (Dunphy, Mullane in Jacobson, 2013; Malchiodi, 2011). 

Področja, kjer se učinkovitost PZLD najpogosteje raziskuje so: osebe z vedenjskimi 

težavami, osebe z rakavimi obolenji, žalujoče osebe, otroci alkoholikov, osebe s kognitivnimi 

pomanjkljivostmi, osebe z demenco, zaporniki, osebe s kroničnimi boleznimi oz. kroničnimi 

bolečinami, osebe z motnjami senzorske integracije, spolno zlorabljene osebe, osebe s post-

travmatskim sindromom in shizofrenijo, osebe s težavami pri verbalni komunikaciji, osebe s 

slabo samopodobo, ipd. (Dunphy idr., 2013; Lev-Wiesel in Liraz, 2007; Maujean, Pepping in 

Kendall, 2014; Reynolds, Nabors in Quinlan, 2000; Slayton, D'Archer in Kaplan, 2010).  

Pregled raziskovalnega dela je zbran v preglednih člankih, kjer so sistematično zbrane le 

raziskave, ki ugotavljajo učinkovitost PZLD z jasno opisanimi postopki. Reynolds idr. (2000), 

izvedejo pregled raziskovalnega dela do leta 1999 v obsegu 17 raziskav. Pri tem ugotavljajo, 

da ima PZLD pozitivne učinke na širokem spektru oseb. Pozitivni učinki se kažejo predvsem 

na področjih vedenja, ustvarjalnosti, samozavesti, socializacije ter pri zmanjšanju tesnobnih 

občutkov. Avtorji hkrati ugotavljajo, da je učinek PZLD na podlagi obravnavanih raziskav, 
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podoben (torej ni bistveno manjši ali bistveno večji) drugim oblikam terapevtske pomoči. Leta 

2010 je v pregledu raziskav iz obdobja 1999-2007 obravnavanih 35 raziskav (Slayton idr., 

2010), kar nakazuje, da se količina kakovostnih raziskav sčasoma povečuje. Avtorji ob že 

omenjenih učinkih ugotavljajo boljše samozavedanje in obvladovanje čustev posameznika, 

izboljšanje splošnega počutja ter povečanje pozornosti in koncentracije obravnavanih oseb.  

Bolj specifičen pregled raziskav so izvedli Maujean idr. (2014), ki so se omejili na 

raziskave z naključno razporejeno kontrolno skupino (ang. Randomized Controlled Trials) in 

obravnavajo paciente z rakom, osebe z intelektualnimi primanjkljaji, osebe s shizofrenijo, 

vojne veterane, osebe z demenco in zapornike. Rezultati pregleda, ki zajema osem raziskav, 

opisujejo učinkovitost PZLD na področjih splošnega počutja, izboljšanja samopodobe, 

komunikacijskih in socialnih veščin ter zmanjšanja depresivnih občutkov in tesnobe.  

V splošnem torej literatura prikazuje naslednje pozitivne učinke PZLD: spodbujanje 

samospoštovanja, premagovanje strahov, zmanjšanje tesnobe, ozaveščanje občutkov in čustev, 

odpiranje do soljudi, kontroliranje vedenja in odvisnosti, izboljšanje komunikacijskih veščin, 

boljše samozavedanje, razvijanje socialnih veščin in izboljšanje samopodobe (AATA, 2013; 

Kariž, 2010; Malchiodi, 2011). 

Glede na to, da se v magistrskem delu posvečamo pomoči z likovnimi dejavnostmi osebam 

z ZMDR, lahko ugotovimo, da ni veliko raziskav, ki se osredotočajo na to ciljno skupino. 

Izpostavimo lahko primerjalno kontrolno raziskavo (Got in Cheng, 2008), ki zajema skupino 

posameznikov z ZMDR, ki so tri mesece obiskovali tedenske aktivnosti PZLD ter naključno 

razporejeno kontrolno skupino, katere posamezniki niso bili deležni PZLD. Iz ocen, ki so jih 

podali terapevti in svojci posameznikov iz skupine, ki je obiskovala PZLD, je opazno 

izboljšanje na področju medsebojnih odnosov in pri jezikovnem razumevanju. Sami 

posamezniki pa so kljub temu ocenili, da se njihova kvaliteta življenja po teh aktivnostih ni 

bistveno spremenila.  

Franklin (1992) predstavlja študijo učinkov PZLD na samopodobo pri osebi z disleksijo in 

pogostimi občutki tesnobe. Ker psihoterapija ni bila uspešna, je bilo s kombinacijo PZLD in 

pomoči z glasbenimi dejavnostmi doseženo znatno izboljšanje samopodobe. Pozitivni učinki 

PZLD so bili ugotovljeni tudi v študiji primera pri osebi z motnjo senzorne integracije (Kearns, 

2004), kjer so bile zaznane pozitivne vedenjske spremembe. Prav tako študija primera (Tipple, 

1992), ki temelji na kliničnih izkušnjah strokovnjakov, nakazuje pozitivne vplive PZLD na 

osebo z MDR, predvsem na področju samopotrditve.  

Silver in Lavin (1977) obravnavata skupino enajstih učencev z učnimi težavami, ki jim je 

PZLD pomagala, da so se izboljšale njihove kognitivne sposobnosti. Podobno je v leto trajajoči 

raziskavi (Pounsett, Parker, Hawtin in Collins, 2006) oseb z razvojnimi in učnimi težavami 

opaziti pozitivne učinke na njihovo koncentracijo, samozavest, samoiniciativnost in na 

sproščeno izražanje čustev, želja in potreb. Raziskava je zanimiva, ker je zaznana skladnost pri 

kvalitativnih subjektivnih opažanjih terapevtov in objektivno naravnanih meritev učinkovitosti.  

Pomembni so tudi rezultati raziskave (Lev-Wiesel in Liraz, 2007), kjer so prikazani učinki 

PZLD na izboljšanje komunikacijskih sposobnosti otrok. V raziskavi so namreč otroci 

odvisnikov od mamil, ki so bili deležni PZLD, bistveno bolj podrobno in odprto opisali svoje 

življenje (še posebej pa odnose s starši), kot otroci, katerim ni bila nudena PZLD.  

Kljub temu, da se število in kakovost izvedenih raziskav v zadnjih letih povečuje, vsi 

obravnavani pregledi raziskav na področju PZLD izpostavljajo glavne težave raziskovalcev, ki 
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vodijo v pomanjkljivosti pri raziskavah. Probleme v največji meri povzroča interdisciplinarnost 

PZLD, saj združuje področja likovnih dejavnosti, psihoterapije in medicine (Malchiodi, 2011). 

Tako je v številnih primerih PZLD združena z drugimi oblikami nudenja pomoči, pri čemer je 

iz rezultatov težko izolirati učinke posamezne oblike pomoči. Veliko raziskovalnega dela je 

tudi slabo dokumentiranega z nejasnimi opisi postopkov obravnave z PZLD in z 

nezanesljivimi oz. nepreverljivimi opisi rezultatov obravnave (Reynolds idr., 2000; Slayton 

idr., 2010).  

Prav zaradi tega so težnje vseh strokovnjakov s področja PZLD po jasno specificiranih 

namenskih raziskavah, ki so opisane na način, da jih lahko drugi raziskovalci ponovijo, s čimer 

se njihova teža poveča. Pri raziskavah, ki vključujejo skupine obravnavanih oseb (in tudi 

kontrolne skupine) morajo biti te skupine čim večje, čas trajanja raziskave pa mora biti čim 

daljši (Reynolds idr., 2000). Težnje so tudi k izvedbi primerjalnih raziskav o stroškovnem 

vidiku PZLD, saj se zdi, da je ta oblika v primerjavi z drugimi terapevtskimi pomočmi 

relativno poceni (Reynolds idr., 2000). Vsekakor pa je napredek na področju raziskovanja 

učinkov PZLD možno hitreje doseči s tesnim sodelovanjem terapevtov in raziskovalcev, saj 

tako sodelovanje omogoča ustrezne oblike raziskav z velikim številom udeležencev in z 

merodajnimi kazalniki učinkovitosti PZLD.  
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Empirič ni del 

4 METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA 

Prvi – teoretični del magistrskega dela je bil namenjen definiciji PZLD in predstavitvi 

učinkov, ki jih lahko pričakujemo pri obravnavi oseb z motnjami v duševnem razvoju oz. 

natančneje oseb z ZMDR. V drugem - empiričnem delu pa bomo izvedli singularno študijo 

primera na osnovi dvajsetih srečanj, pri katerih smo odrasli osebi z ZMDR nudili PZLD. S 

kvalitativno in kvantitativno analizo bomo pridobili rezultate, na podlagi katerih bomo 

odgovorili na predhodno zastavljena raziskovalna vprašanja ter pokazali na smiselnost 

vključevanja PZLD v obravnavo oseb z ZMDR. 

4.1 Opredelitev raziskovalnega dela 

V pregledu raziskav smo ugotovili, da jih ni veliko, ki bi se osredotočale prav na delo in 

učinke PZLD pri delu z osebami z MDR. Prav zato smo se odločili izvesti, spremljati in 

evalvirati proces PZLD in tako prispevati k ugotovitvam o učinkih PZLD na osebe z ZMDR. 

Obenem bomo predstavili specifične metodične in didaktične prilagoditve, ki smo jih 

upoštevali pri izvajanju pomoči. Raziskava v okviru tega magistrskega dela bo torej prispevala 

k spoznanjem o smiselnosti PZLD in njenih pristopov pri delu z osebami z ZMDR, kot tudi k 

razvoju poklica umetnostnega terapevta, ki je v Sloveniji še v povojih. Rezultati raziskave in 

smernice dela bodo hkrati lahko v pomoč tistim, ki delajo z osebami z MDR in spodbuda za 

nadaljnje raziskave. 

Kot smo zapisali v teoretičnem delu, osebe z ZMDR večinoma rade ustvarjajo in so zmožne 

ustvarjati, pri čemer ima ustvarjanje in PZLD nanje številne pozitivne učinke. Skušali bomo 

odgovoriti na vprašanje, kako in v kolikšni meri je možno s PZLD vplivati na kakovost 

življenja posameznika oz. konkretno na njegovo samozavest, počutje, potrjevanje lastne 

vrednosti, na ozaveščanje in izražanje čustev, na krepitev besedne komunikacije ter na njegovo 

izražanje potreb, želja in interesov.  

Odgovori na zastavljena vprašanja nam bodo služili kot smernica in spodbuda pri iskanju in 

uporabljanju novih oblik pomoči osebam z ZMDR, ki bodo lahko podpirale in dopolnjevale 

primarne metode obravnave oseb z ZMDR. Potrebno je poudariti, da je PZLD le eden izmed 

pristopov k pomoči. Če jim želimo nuditi celostno obravnavo, se je potrebno držati 

interdisciplinarnega in transdisciplinarnega pristopa, ki temeljita na sodelovanju strokovnjakov 

različnih strok, ki delajo z njimi in jim nudijo pomoč. 

 Relevantne ugotovitve bomo pridobili z izvedbo študije primera osebe, ki ima ZMDR. Na 

ta način bomo lahko v določenem časovnem okvirju učinkovito spremljali doseganje 

zastavljenih ciljev, saj nam bodo sposobnosti proučevane osebe za enostavna opravila 

omogočale preizkušanje različnih likovnih tehnik in pristopov, govorne sposobnosti pa 

pridobivanje povratnih informacij o doživljanju, spremembah in napredku tekom trajanja 

študije. 
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4.2 Cilji raziskave, raziskovalna vprašanja in hipoteze 

Temeljni cilj te magistrske naloge je ovrednotiti in proučiti pomen in vlogo PZLD pri 

nudenju pomoči osebi z ZMDR, oceniti vpliv PZLD na kvaliteto življenja osebe ZMDR in 

določiti prilagoditve, ki jih moramo upoštevati pri izvajanju pomoči z umetnostjo pri osebi z 

ZMDR.  

Odgovorili bomo tudi na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

 Ali PZLD pri proučevani osebi spodbuja komunikacijo (vpliv na neverbalno 

komunikacijo, na obseg verbalne komunikacije – pripovedovanje, razlaganje in 

utemeljevanje, vpliv na samoiniciativnost posameznika)? 

 Ali PZLD pri proučevani osebi spodbuja zdravo samopodobo (vpliv na 

samoučinkovitost posameznika oz. zaupanje v lastne sposobnosti ter na njegovo 

samospoštovanje)?  

 Ali PZLD pri proučevani osebi vpliva na ozaveščanje, izražanje in prepoznavanje 

čustev? 

 Ali PZLD pri proučevani osebi vpliva na počutje (vpliv na razpoloženje in sprostitev 

posameznika ter na ozaveščanje trenutnega počutja) ?  

 Ali PZLD pri proučevani osebi vpliva na izražanje potreb, želja in interesov (vpliv na 

zavedanje  in izražanje potreb, želja in interesov) ? 

4.3 Metode in raziskovalni pristopi 

Glede na to, da bo poudarek našega raziskovalnega pristopa na poglobljenem spoznavanju 

in spremljanju procesa PZLD, bo naša raziskava v prvi fazi temeljila na kvalitativni 

raziskovalni paradigmi. Raziskovalne aktivnosti bodo temeljile na zbiranju in analiziranju 

informacij s poudarkom na procesu in ne le na končnih rezultatih, na pogledu na svet skozi oči 

proučevane osebe, na opisovanju in upoštevanju konteksta ter prožnosti in oblikovanju teorij 

kot rezultatov raziskovalnega procesa (Bryman, 2004, v Vogrinc 2008).  

Uporabili bomo deskriptivno raziskovalno metodo, raziskovalni pristop pa bo singularna 

študija primera, s katero bomo podrobno in sistematično analizirali in predstavili primer 

uporabe PZLD pri osebi z ZMDR. Študija primera bo izvedena na podlagi pisnih zapisov 

dvajsetih srečanj, ki jih bomo pridobili na podlagi kombinacije opazovanja in intervjuja. Opise 

posameznih srečanj bomo obdelali po kvalitativni vsebinski analizi, s katero bomo po procesu 

kodiranja in definicij kategorij osnovali končno teoretično formulacijo, ki bo končni rezultat 

kvalitativne raziskave.  

Pomanjkljivost kvalitativne raziskovalne paradigme je, da se raziskovalec lahko poistoveti z 

osebami, ki jih raziskuje in obenem izgubi osredotočenost na cilje raziskave. Hkrati lahko celo 

prevzame določena razmišljanja raziskovanih oseb, kar posledično vodi v nenatančne rezultate 

raziskave (Vogrinc, 2008). Prav zato smo se za drugo fazo našega raziskovalnega dela odločili 

uporabiti kvalitativno raziskovalno paradigmo, kjer bomo z uporabo objektivno naravnanih 

instrumentov (vprašalnik, opazovalna shema in ocenjevalna lestvica) poskusili še dodatno 

potrditi ali ovreči teze, ki jih bomo oblikovali na podlagi kvalitativnega pristopa.  

Pri raziskovanju bomo upoštevali temeljna etnična načela in delali v dobro proučevane 

osebe. Posamezniku bomo podali vse relevantne informacije in varovali njegovo identiteto in 

zasebnost. Oseba bo v raziskavi sodelovala prostovoljno.  
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V nadaljevanju bomo opisali kriterije za izbor osebe za raziskavo ter postopke zbiranja in 

obdelave podatkov ter zaključne analize.  

4.3.1 Izbor osebe za raziskavo 

Za vključitev osebe v interesno dejavnost PZLD smo uporabili namenski izbor, s čimer smo 

zagotovili njeno relevantnost za našo raziskavo. Izbor smo začeli s predhodnimi razgovori z 

zaposlenimi v Centru za usposabljanje delo in varstvo (s pedagoginjo in strokovni sodelavci) 

ter določili ožji izbor kandidatov, ki so bili najbolj primerni za vključitev v interesno dejavnost 

PZLD. Pri kandidatih smo nato dodatno pregledali zdravstveno dokumentacijo in individualne 

programe ter upoštevali njihovo zainteresiranost za udeležbo. Na podlagi teh podatkov smo se 

odločili, da v raziskavo vključimo 25-letno osebo moškega spola z ZMDR. Izbrana oseba je 

izpolnjevala vse v naprej določene kriterije: bila je motivirana za sodelovanje, sposobna je bila 

izvajati enostavna opravila, razumeti navodila in sodelovati v razgovoru. S tem smo zagotovili, 

da bo posameznik lahko aktivno sodeloval v procesu PZLD, da bo sposoben preizkusiti 

različne tehnike in pristope ter podati povratne informacije o doživljanju in spremembah tekom 

trajanja študije. Na ta način smo lahko bolj učinkovito spremljali doseganje zastavljenih ciljev 

v določenem časovnem obdobju.  

Tekom izvajanja naše interesne dejavnosti nudenja PZLD je bil posameznik vključen v 

program Usposabljanje za življenje in delo (UŽD). Pred vključitvijo v ta program je obiskoval 

Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. Iz šolskih poročil in poročila 

psihologinje smo razbrali, da so mu strokovni delavci in starši morali v času šolanja nuditi 

veliko pomoči, da je zmogel obdelati določeno učno snov. Ob ugotovljenih primanjkljajih, 

zlasti na področju senzomotorike, prostorske in številčne orientacije, spominskega 

funkcioniranja, miselne analize in sinteze ter matematično-logičnega sklepanja, je bilo 

ugotovljeno, da ne bo mogel zadostiti zahtevam nadaljnjega šolanja in je bil zato usmerjen v 

program UŽD z glavnim poudarkom na razvijanju njegove socializacije in samostojnosti. V 

nadaljevanju bomo predstavili opis posameznika po področjih z namenom čim bolj celostne 

predstavitve njegovih močnih in šibkih področjih. Informacije smo pridobili iz šolske 

(individualni načrti in njihove analize, opisne ocene napredka posameznika po področjih) in 

zdravstvene dokumentacije (poročila logopedinje, psihologinje, fizioterapevtke) ter na podlagi 

predhodnega pogovora, ki smo ga opravili s posameznikom in njegovo pedagoginjo. Na 

podlagi različnih virov informacij, ki so nam omogočile opisno oceno posameznika, smo 

ugotovili, da se le-ta sklada z globalno oceno posameznikov z ZMDR. Opisna ocena kaže na 

zaostanek posameznika na telesnem, spoznavnem, čustveno-osebnostnem in socialnem 

področju razvoja. Najbolj izrazito je njegovo pomanjkanje konceptualnih in socialnih 

prilagoditvenih veščin, medtem ko na področju praktičnih prilagoditvenih spretnosti nismo 

zaznali večjih težav – večinoma je samostojen pri vsakodnevnih aktivnostih in skrbi zase.  

Šolska dokumentacija kot njegova močna področja izpostavlja glasbo, individualne športe 

in računalništvo. Sam je v procesu PZLD kot svoje močno in priljubljeno področje izpostavil 

računalništvo, pisanje jedilnikov za tekoči teden in balinanje. Opravili smo tudi razgovor z 

njegovo pedagoginjo, ki nam je kot uspešne strategije dela s posameznikom izpostavila 

takojšne reševanje njegovega slabega počutja in konfliktnih situacij v obliki pogovora na 

samem ter sprotno in dosledno obveščanje posameznika o stvareh, ki se bodo dogajale in se ga 

tičejo. Povedala je, da bolj miren, če je pravočasno obveščen o spremembah in aktivnostih in 

lažje počaka na njihovo realizacijo. Tudi sam je na eni izmed delavnic povedal, da mu je 

predvidljivost urnika pomembna.  
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Iz analiz osebnega načrta in šolske dokumentacije smo razbrali, da ni samoiniciativen in 

rabi veliko spodbude. Ni kritičen do sebe, saj je z rešitvami izredno hitro zadovoljen. Pri skrbi 

zase in domačih opravilih je praviloma samostojen, potrebuje občasne verbalne usmeritve in 

navodila v smislu natančnosti. Pomoč potrebuje zlasti v novih situacijah, kjer se sooča z 

negotovostjo in ne zaupa vase. Še posebej mu delajo težave situacije, kjer ni preveč uspešen, 

kar ga hromi in se jim zato najraje izogne. Pri takšnih aktivnostih potrebuje veliko spodbud, 

usmerjanja in pomoči. V širše socialno okolje se aktivno vključuje. Samostojno hodi na 

avtobus, obiskuje prireditve v centru in širši okolici, z materjo veliko potuje, ipd. 

Psihološka in šolska poročila navajajo, da je posameznik v psihosocialnem kontaktu 

prijeten, vodljiv in pretirano ustrežljiv. Je neodločen in želi v odločitvah ugajati drugim, 

predvsem odraslim. Zase se ne zna postaviti, ne zna izražati svojih želja, potreb in interesov, 

ampak se najraje prilagaja okolici in pusti voditi ter usmerjati. Večinoma ne daje svojih pobud 

in predlogov, ampak odrasle osebe sprašuje, kaj naj počne. Ne zmore povedati kaj mu je bolj 

všeč in kaj manj in težko izbira med stvarmi. Težko izrazi nestrinjanje. Vrstniki ga ne 

zanimajo, ni navezan na svoje sošolce, ampak stik navezuje večinoma le s zaposlenimi - želi si 

njihove potrditve in naklonjenosti.  

 Ne zna izražati čustev in povedati, kako se počuti in kaj čuti. Nezadovoljstvo z aktivnostjo 

in slabo počutje izraža zgolj neverbalno - z rdečico na obrazu, nemirnostjo, hitenjem, 

površnostjo ipd. Na podlagi začetnega razgovora, ki smo ga z njim opravili, smo ugotovili, da 

ne pozna čustev, saj jih ne zna našteti in povedati, kdaj se določeno čustvo občuti. 

Socialno je nespreten in nesamostojen; občutljiv je predvsem ob neuspehu. Zunanja 

potrditev mu veliko pomeni. Pokaže veselje, ko je pohvaljen. Težave ima s sprejemanjem 

kritike in reševanjem konfliktov. Zdravstvena dokumentacija navaja, da je imel z neuspehom v 

preteklosti velike težave, saj jih je sprejemal le s težavo in se nanj odzival nezrelo – jokal je in 

lezel v naročje.  

 Poročilo logopedinje podaja njegovo oceno komunikacije. V enostavnem pogovoru 

sodeluje in razume enostavna navodila. Uporablja smiselni in razumljiv verbalni govor. 

Pogosto prehitro govori in ga včasih zaradi tega ne razumemo. Pogovor večkrat začne 

samoiniciativno, a večinoma le z odraslimi osebami. Pri tem je nesproščen, kar izraža z rdečico 

na obrazu, zadrževanjem diha, povešenostjo ram in zaprtostjo rok.  

Na podlagi fizioterapevtskih poročil lahko povzamemo, da se svojega telesa slabo zaveda in 

ima izrazite težave zlasti na področju grobe motorike.  

4.3.2 Zbiranje podatkov 

Za namen raziskave smo izvedli dvajset srečanj nudenja PZLD, ki smo jih izvajali enkrat na 

teden po eno uro v okviru interesne dejavnosti. Program se je izvajal v individualni obliki dela. 

Obsegal je izvajanje različnih likovnih aktivnosti in temeljil na spoznavanju različnih likovnih 

tehnik in materialov ter na likovnem izražanju, pogovoru in refleksiji. Poudarek smo dali 

iskanju možnosti za sprostitev in dobro počutje posameznika, spodbujanju njegove 

komunikacije, doživljanju uspeha ter izražanju misli, čustvenih stanj, počutja, potreb, želja in 

interesov. Za vsako srečanje smo v naprej načrtovali dejavnost, uporabljeni material in 

pripomočke, potek in cilj dejavnosti. Ti elementi so nam kasneje služili kot osnova za končno 

evalvacijo delavnic.  
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Na srečanjih smo zbrali podatke tako za kvalitativni kot tudi za kvantitativni raziskovalni 

pristop. Podatke za kvalitativno analizo smo pridobili preko odkritega, neposrednega 

opazovanja s popolno udeležbo. Naše opazovanje je bilo delno strukturirano, saj smo določili 

le osnovne kategorije opazovanja, medtem ko smo bili hkrati pozorni na vse dodatne 

relevantne dogodke.  

V pridobivanje podatkov smo posameznika vključili tudi preko vizualno-analogne lestvice 

mimičnih obrazov in aquatesta. S pomočjo vizualno-analogne lestvice mimičnih obrazov, ki je 

vsebovala tri fotografije obraza (vesel, nevtralen in žalosten) ter ocenjevalno skalo z 

vrednostmi od 0 do 10 je posameznik ovrednotil svoje trenutno počutje na začetku in koncu 

vsake delavnice. S pomočjo aquatesta (Prstačič in Sabol, 2006) pa je s pomočjo uporabe 

merilne posode oz. epruvete na merski skali z vrednostmi od 0 do 10 z nalivanjem vode 

vrednotil zadovoljstvo z likovno dejavnostjo. 

Podatke za kvantitativno analizo, kjer smo neposredno merili učinke PZLD, smo pridobili z 

uporabo opazovalne sheme (Priloga B), ki smo jo v ta namen oblikovali sami in v kateri smo 

zajeli področja, na katere naj bi po naših predvidevanjih PZLD imela vpliv oz. bi nam njihova 

analiza lahko pomagala ovrednotiti proces PZLD: počutje posameznika, upoštevanje navodil, 

vztrajnost, pozornost, obsežnost komunikacije, iniciativnost v pogovoru, interpretacijo izdelka, 

izvedbo aktivnosti, uporabo likovnega materiala, zadovoljstvo z aktivnostjo ter odnos do 

izdelka.  

Dodatno pozornost smo namenili raziskovanju vpliva PZLD na samopodobo, saj s 

spodbujanjem zdrave samopodobe posledično pripomoremo k izboljšanju kvalitete življenja 

posameznika. Za oceno samopodobe posameznika smo uporabili ocenjevalno lestvico (Priloga 

C), prilagojeno po (Youngs idr., 2000), kjer smo merili šest temeljnih prvin samopodobe: 

fizična in čustvena varnost, identiteta, pripadnost, kompetentnost in poslanstvo. Ocene smo 

pridobili tako, da smo posamezniku brali trditve, na katere je odgovarjal z »da« ali »ne«, hkrati 

pa smo ga spodbujali, da o posameznih trditvah pove kaj več. Trditve, katerih ni razumel, smo 

mu dodatno razložili.  

Dodatne informacije o vplivu PZLD na samopodobo posameznika smo pridobili tudi s 

pomočjo prilagojenega vprašalnika po Galeši (Galeša, Troha in Palir, 2003), ki ga je izpolnila 

strokovna delavka skupine, v katero je posameznik vključen. Vprašalnik so sestavljale 

postavke, ki so merile različne vidike njegove samopodobe (Priloga D) in so bile vrednotene 

po petstopenjski lestvici od 1 (sploh ne drži) do 5 (povsem drži).  

Odgovore na ocenjevalno lestvico in vprašalnik smo pridobili pred začetkom in po koncu 

izvajanja delavnic, kar nam je omogočilo, da smo z analizo sprememb relevantno ocenili 

učinke PZLD na samopodobo.  

4.3.3 Postopki obdelave in analize podatkov  

Podatke, pridobljene na podlagi zgoraj opisanih postopkov, smo analizirali na različne 

načine, kar nam je omogočilo bolj celostno odgovoriti na predhodno postavljena raziskovalna 

vprašanja (Poglavje 4.2).  

 V prvem delu smo upoštevajoč kvalitativni raziskovalni pristop pridobljene podatke na 

podlagi opazovanja obravnavane osebe zabeležili v obrazec »načrtovanje in izvedba 

aktivnosti« (priloga A) in jih analizirali po kvalitativni vsebinski metodi. Ta metoda je 

vsebovala šest korakov: urejanje gradiva, določitev enot kodiranja, kodiranje, oblikovanje 
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kategorij, definiranje kategorij in zadnji korak – oblikovanje končne teoretične formulacije 

(Vogrinc, 2008). V prvem koraku smo naredili transkripcije intervjujev s posameznikom in vse 

opise srečanj uredili ter v njih določili enote kodiranja oz. določili dele opisov, ki so bili 

relevantni za našo raziskavo. Nato smo izvedli odprto kodiranje, kjer smo uporabili induktiven 

pristop, pri čemer so se nam izluščile kode, ki predstavljajo bistvene poudarke zbranega 

gradiva. V zadnji fazi smo oblikovali kategorije v povezavi z učinkovitostjo PZLD ter na 

njihovi osnovi oblikovali končno teoretično formulacijo.  

Z namenom podkrepitve pridobljenih rezultatov in čim bolj celostnega ovrednotenja PZLD 

smo v drugem delu na podlagi analize opazovalne sheme (priloga B) dodatno izvedli še 

kvantitativno analizo. Pri obravnavi učinkov PZLD iz opazovalne sheme smo se osredotočili 

na prej definirane kategorije in pridobljene podatke na koncu interpretirali v smislu sprememb, 

ki so se zgodile tekom srečanj nudenja PZLD. Rezultate ocenjevalne lestvice in vprašalnika, s 

katerima smo želeli pokazati na vrednost PZLD pri grajenju zdrave samopodobe, smo prikazali 

tabelarično, jih dodatno interpretirali ter našli medsebojne soodvisnosti.  

4.4 Prilagoditve dela pri izvajanju pomoči z likovno dejavnostjo 

osebam z motnjami v duševnem razvoju 

Pri izvedbi srečanj smo uporabili številne didaktične in metodične prilagoditve, ki so bile 

primerne za posameznika in tako spodbudili učinke PZLD. S pomočjo prilagoditev dela je 

posameznik našemu procesu PZLD lažje sledil, učenje novih veščin pa je bilo učinkovitejše, 

saj smo mu s prilagoditvami zagotovili čim večjo mero avtonomnosti in neodvisnosti. V 

nadaljevanju bomo opozorili na potrebne prilagoditve dela z obravnavano populacijo z 

združenjem naših praktičnih izkušenj z obstoječo literaturo.  

Pred začetkom nudenja PZLD se moramo odločiti, ali bomo posamezniku nudili pomoč 

individualno ali v skupini. Za individualni pristop se odločamo iz različnih razlogov: če 

posameznik sam izrazi željo po takšni obliki dela, če se ne uspe vključiti v skupino, če ima 

zelo specifične probleme, če je vključitev v skupino zanj zaradi specifičnih težav še 

neprimerna, ipd. (Kariž, 2010).  

V našem primeru smo se odločili za individualno obliko pomoči, saj je posameznik sam 

izrazil željo po takšni obliki sodelovanja. Hkrati smo se mu tako lahko popolnoma prilagodili 

in posvetili njegovim potrebam, željam, zanimanjem, značaju in sposobnostim. Individualna 

oblika dela nam je omogočila tudi hitrejšo vzpostavitev zaupanja in občutka varnosti ter lažjo 

organizacijo oz. natančnejše beleženje posameznikovega doživljanja, sprememb in napredka. 

Kot smo navedli v poglavju 4.3.1, psihološka poročila opisujejo posameznika kot socialno 

nespretnega in nesamostojnega, zato je smiselno, da bi se v nadaljevanju vključil v skupinsko 

obliko PZLD, kjer bi dobil več priložnosti za razvoj socialnih in komunikacijskih spretnosti. 

 V skupino vključimo tiste posameznike, za katere je individualna oblika dela preveč 

intenzivna in intimna ter zato lažje delujejo v skupini, v kateri so manj izpostavljeni. Primerno 

oblikovana skupina daje vsem udeležencem enake možnosti aktivnega sodelovanja in 

priložnost za doživljanje uspeha in osebne potrditve. Glavna prednost skupinske PZLD je, da 

omogoča socialno učenje, ki temelji na povratnih informacijah vseh udeležencev. 

Posameznikom omogoča v varnem okolju pridobivati pozitivne socialne in učne izkušnje, 

preizkušati nove oblike vedenja, učiti se drug od drugega, bogatiti drug drugega in deliti z 

drugimi prostor, materiale, ideje, čustva, ipd. (Kariž, 2010).  
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4.4.1 Časovne prilagoditve 

Pri izvajanju pomoči z likovnimi dejavnostmi je zelo pomembna stalnost, saj le takšen 

proces nudi terapevtske možnosti (Kariž, 2010). Pomembna je struktura in rutina srečanj, saj s 

tem dajemo občutek varnosti in omogočamo lažje sledenje, predvidevanje in razumevanje 

zaporedja dogodkov. Dolžino srečanj PZLD prilagodimo posamezniku glede na njegovo 

zmožnosti za koncentracijo in dolgotrajno delo. Srečanja začenjamo pravočasno in jih ne 

končujemo predčasno oz. prepozno, kar nam uspe, če v naprej določimo časovne okvire za 

vsako aktivnost.  

 Pri načrtovanju trajanja dejavnosti moramo upoštevati, da osebe z ZMDR potrebujejo več 

časa, da razumejo in se odzovejo na naše spodbude in navodila. Pri uvajanju in razumevanju 

novih pravil in vsebin potrebujejo več ponovitev in večjo nazornost. Dati jim moramo dovolj 

časa, da vse kar zmorejo sami, opravijo samostojno in jim pri tem ne pomagamo. Aktivnosti 

moramo načrtovati tako, da jih posamezniki lahko realizirajo, da imajo za to dovolj časa, saj le 

tako lahko doživijo uspeh in so motivirani za delo. Stalni časovni pritiski za dokončanje 

izdelka in nedokončani izdelki bi namreč pomenili neuspeh, naš namen pa je, da skozi različne 

likovne dejavnosti doživijo uspeh in osebno potrditev. 

Priporoča se, da je čas namenjen ustvarjanju in pogovoru oz. interpretaciji enakovredno 

razporejen. Zaradi težav posameznika na področju komunikacije oz. konkretneje v njegovem 

omejenem besedišču in izražanju s kratkimi stavki ali zgolj s posameznimi besedami, smo se 

na prvih srečanjih soočili s težavo enakovredne razporeditve tega časa na račun komunikacije. 

4.4.2 Prostorske prilagoditve 

Prostor, kjer izvajamo PZLD ima pomembno vlogo v procesu pomoči. Predstavljati mora 

mirno in varno zavetje, kraj, kjer se lahko posameznik sprosti ter se svobodno likovno in 

verbalno izraža (Case in Dalley, 2014). Prostor ima tudi simbolno vrednost – posameznik 

vstopa v vedno enak in zato predvidljiv okvir, ki mu nudi zavetje in varnost ter je v njem lahko 

svoboden in aktiven (Kariž, 2010). 

Ker so za osebe z ZMDR značilne motnje pozornosti, kot smo opisali v poglavju 2.1.8, je 

pomembno, da iz delovnega okolja odstranimo nepomembne in moteče dejavnike. Delovnega 

področja prav tako ni dobro namestiti poleg izvora motečih dejavnikov, kot so ogledala, vrata 

ali okna, ker s tem lahko odvračamo že tako slabo pozornost oseb z ZMDR. Priporočeno je 

zmanjšati tudi moteče vizualne izvore na policah in stenah (Kesič-Dimic, 2010).  

Prostor mora biti udoben in dovolj velik za gibanje naokrog, za shranjevanje materiala in 

likovnih izdelkov ter osebnih map posameznikov, vključenih v proces pomoči. Vsebovati mora 

delovno površino, odlagalne police za sušenje izdelkov, prostor za shranjevanje materiala in 

izdelkov ter vodo oz. lijak za umivanje. Priročno je, da prostor za ustvarjanje uredimo poleg 

omar, saj s tem omogočimo enostaven dostop do materialov. Pomembno je, da material in 

pripomočke pospravljamo vedno na isto mesto, da jih posamezniki sami lahko najdejo, 

uporabijo in pospravijo ter tako razvijajo samostojnost in delovne navade. Priporočeno je, da je 

oprema prilagojena višini in gibalnim omejitvam posameznikov. Pri izvajanju pomoči naj bi 

sedeli v isti višini z ustvarjalcem, zato si moramo zagotoviti ustrezen stol, ki nam to omogoča. 

V času, ko opazujemo likovni izdelek, naj bi sedeli poleg osebe, ki ji nudimo pomoč in ne 

nasproti, da le-ta ves čas čuti našo bližino in podporo (Kariž, 2010).  
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Interesno dejavnost smo večinoma izvajali v likovni učilnici (izjemoma enkrat zunaj, enkrat 

v telovadnici in trikrat v drugem razredu), ki se je izkazala za primeren prostor, saj je bila 

urejena, primerno osvetljena, varna in zračna. Kadar smo bili zaradi zasedenosti učilnice 

primorani prostor zamenjati, se je to pokazalo pri zmanjšani pozornosti posameznika. Kot 

moteči dejavnik so se izkazala zlasti okna usmerjena na izhod, saj je tako posameznik ves čas 

opazoval in spremljal zunanje dogajanje . 

4.4.3 Prilagoditve likovnih tehnik in materialov 

Izbira likovnih tehnik, materialov in pripomočkov, ki jih uporabimo pri PZLD je odvisna od 

delovnih pogojev, zastavljenih ciljev in potreb posameznika. Z raznovrstnimi načini svoje 

uporabe dajejo obliko občutkom, mislim in idejam (Kariž, 2010; Malchiodi, 2011). Pri PZLD 

se največkrat uporabljajo tradicionalne likovne tehnike (risanje, slikanje, modeliranje in kolaž), 

ki nudijo širok nabor izraznih možnosti. S pojavom sodobnih tehnologij se v PZLD lahko 

vključujejo tudi digitalni mediji, ki prinašajo novo bogastvo možnosti za samoizražanje 

(Malchiodi, 2011).  

Stroka v splošnem materiale deli na dve skupini: bolj nadzorovane in manj nadzorovane. V 

prvo skupino sodijo suhi in bolj strukturirani materiali kot so svinčnik, barvica, voščenka in 

flomaster. Druga skupina vsebuje tekoče oz. mehkejše materiale kot so: akril, akvarel, prstne 

barve, mehka glina. Bolj nadzorovani materiali učinkovito spodbujajo kognitivno naravnano 

izražanje, manj nadzorovani materiali pa vzbujajo čustveno naravnano izražanje (Malchiodi, 

2011).  

V praksi posamezniki navadno posegajo predvsem po materialih, ki so jim poznani. V 

začetku obravnav zato sledimo njihovim željam z namenom vzpostavljanja medsebojnega 

zaupanja in pridobivanja občutka varnosti. Kasneje postopoma prevzamemo pobudo za izbiro 

materialov. Pri izbiri upoštevamo starost posameznika, njegovo stopnjo razvoja, poznavanje 

likovnih tehnik, sposobnost koordinacije, njegove želje in posebne potrebe, ipd.  

Pri nudenju PZLD smo težili k temu, da smo posamezniku omogočili uporabiti čim več 

raznolikih in kakovostnih materialov. S tem smo spodbujali njegovo izražanje v različnih 

likovnih tehnikah in mu dali priložnost, da bi odkril sebi najljubše. Vedno je imel na voljo 

papirje različnih tekstur, barvni kolaž, časopisni papir, bele risalne liste A3, flomastre, 

voščenke, vodene in tempere barve, barvice, svinčnike različnih trdot, oglje, voščenke, pastele, 

prstne barve, čopiče različnih debelin, škarje, lepilo, lončke za vodo in palete. Od materialov 

za oblikovanje je uporabil plastelin, odpadni material in kinetični pesek. Sprva je izbiral suh 

material, saj ga je najbolj poznal, dajal mu je možnost večjega nadzora in varnosti. Ko je 

pridobil občutek zaupanja in začutil, da lahko ustvarja na svoj način brez naših omejitev, je 

začel raziskovati tudi tekoče barve, akrile in tempere. Pritegnila ga je možnost izbire 

materialov ter zanimivi rezultati njegovega eksperimentiranja z manj poznanimi materiali. 

 Materiale in nove likovne tehnike smo na začetku najprej predstavili, tako verbalno kot s 

konkretnim primerom uporabe, ter ga nato povabili in spodbudili k iskanju njemu lastnih 

likovnih rešitev. Pri kompleksnejših aktivnostih smo nudili pomoč, a le toliko, kot jo je 

posameznik nujno potreboval. S tehnično podporo in verbalnim usmerjanjem smo se izognili 

temu, da bi doživel neuspeh in razočaranje.  

Osebe z ZMDR imajo težave na področju komunikacije, zato smo ves čas iskali nove 

priložnosti za njeno spodbujanje. To smo uresničili s tem, da smo imeli različne likovne 

materiale in pripomočke pospravljene v škatlah in te v omari, tako da so bili nedostopni, a je 
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posameznik vedel, kje so. Na omaro smo namreč nalepili slike predmetov, ki so bili v njej 

shranjeni. Tako je lahko sam dajal pobudo za stvari, ki si jih je želel. S takšnim načinom 

shranjevanja materialov na enako mesto, zagotovimo, da so posamezniki samostojni in 

svobodni pri izbiri materiala in aktivni v času priprave samega prostora kot tudi pri 

pospravljanju, saj se tako učijo odgovornosti, reda in čistoče.  

V literaturi beremo, da likovne tehnike in materiali različno vplivajo na posameznike, torej  

so nekateri bolj primerni za posamezne težave kot drugi. Kljub temu, da si je stroka enotna, da 

ima izražanje v različnih likovnih tehnikah in materialih pri PZLD ključno vlogo (Malchiodi, 

2011), nismo zasledili prispevkov s sistematičnim spremljanjem in vrednotenjem učinkov 

različnih materialov na posameznike. D. Kearns (2004) na primer v študiji primera predstavi 

primer učinkovite izbire likovnih tehnik in materialov za posameznika z vedenjskimi težavami 

ter težavami na področju senzorne integracije. Za ustvarjanje so bili posamezniku ponujeni 

materiali iz skupine manj nadzorovanih: akrilne barve, glina in prstne barve, za katere je 

avtorica sklepala, da bodo ti še posebej povečali učinke PZLD. Rezultati nudenja PZLD so bili 

pozitivni – pojavi neprimernega vedenja so bili po terapijah manj številni. Za največ časa se je 

odložilo neprimerno vedenje po ustvarjanju z akrili na slikarskem stojalu.  

E. Mees-Christeller (1992) smatra, da deluje risanje na živčno-čutni sistem in mišljenje 

posameznika, slikanje na ritmičnost, čutenje in sanjarjenje posameznika ter modeliranje na 

njegovo voljo in moč. Nad suhim risarskim materialom, kot so svinčniki in barvice, je 

enostavno imeti nadzor in je zato primeren za posameznike, katerim tekoče barve ne ustrezajo, 

se bojijo začeti z likovnim ustvarjanjem ali pa potrebujejo popoln nadzor nad materialom, da 

se počutijo varno in udobno (Kariž, 2010). Na pomanjkanje pozornosti lahko pozitivno 

vplivamo s tehničnim risanjem (obrisovanjem in risanjem geometričnih likov), saj s tem 

krepimo logično mišljenje in čut za zakonitosti (Mees-Christeller, 1992). Z dinamičnim 

risanjem likov v zaporedjih oz. upodabljanjem ornamentov lahko pozitivno vplivamo na težave 

z govorom, branjem in pisanjem (Mees-Christeller, 1992; Reja, 2007). Na površne osebe lahko 

vplivamo z ustvarjanjem z barvnimi svinčniki na male risalne površine, nasprotno pa s 

ponujeno tehniko slikanja (z vodenimi barvicami, akrili, akvareli, temperami) na velike 

formate lahko pomagamo preveč discipliniranim posameznikom. Ustvarjanje na veliki risalni 

površini ter risanje v stoje z uporabo debelih čopičev je še posebej primerno za osebe s 

pomanjkanjem samozavesti in odločnosti (Kariž, 2010). Za gnetenje in oblikovanje modelirnih 

mas (glina, slano testo, plastelin) velja, da vpliva na razvijanje volje, moči in fine motorike 

(Mees-Christeller, 1992). Za razvijanje koordinacije, ravnotežja in pozornosti je priporočeno 

prelivanje obarvane vode po papirju ter ustvarjanje s pihanjem barvnih kapljic s slamico (Reja, 

2007). Za izražanje močnih čustev in obvladovanje odvečne energije uporabimo materiale, ki 

aktivirajo celotno telo. Primerno je slikanje na velik format, oblikovanje žice, izdelovanje 

velikih objektov iz kartona ali odpadne embalaže, gnetenje modelirnih mas, ipd. (Kariž, 2010). 

Tiskanje s prsti sprošča in omogoča doživljanje posebnih občutij, še posebej če barvam 

dodamo primesi (semena, riž, moka, bleščice), s katerim spodbudimo razvijanje taktilnih 

sposobnosti. Zanimiva tehnika je tudi izdelava kolaža iz različnih materialov, saj je izdelava 

enostavna in manj ogrožajoča kot risanje ali slikanje in zato omogoča bolj sproščeno in aktivno 

sodelovanje tistih, ki dvomijo v svoje likovne sposobnosti (Kariž, 2010). 

4.4.4 Prilagoditve terapevtskih tehnik  

Pri PZLD lahko uporabljamo različne likovno-terapevtske tehnike oz. pristope, ki jih vedno 

prilagodimo dani situaciji, zastavljenim ciljem in potrebam posameznika. Rubin (1999) opisuje 

naslednje likovno-terapevtske aktivnosti, ki so namenjene raziskovanju: prosto likovno 
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izražanje, čečkanje, raziskovanje barv, likovnih materialov in tehnik ter dopolnjevanje likovnih 

izdelkov. Za vzpostavljanje odnosa med ustvarjalcem in terapevtom je primerno dopolnjevalno 

in odzivno likovno ustvarjanje. Za izražanje čustev in občutkov posamezniku lahko damo 

navodilo, da upodobi svoje trenutno razpoloženje, sanje, spomine, fantazije, aktualne 

probleme, ipd. Razumevanje medsebojnih odnosov lahko poglobimo z upodobitvami družine, 

prijateljev, terapevtov, ipd. Za raziskovanje samopercepcije nam služi upodabljanje svojega 

trenutnega počutja, čutenja, projekcijsko risanje osebe, živali, risanje avtoportretov, ipd. 

Posameznikovo pripadnost skupinam in njegov odnos do sveta lahko raziskuje z 

upodabljanjem vrednot, idealov, stališč, ipd.  

Med tehnike, ki zbudijo likovno izražanje in premagujejo odpore in blokade do ustvarjanja 

štejemo tehniko ogrevanja ali odmrzovanja (npr. prosto raziskovanje likovnih tehnik in 

materialov, umetniške reprodukcije, čačke, fotografije, kartice, razglednice, ipd.), sekvenčne 

tehnike (npr. stripi, risane podloge, proste likovne asociacije, odzivno likovno izražanje na 

lasten izdelek ali likovno podlogo, ipd.) in tehnike sproščanja (npr. mandale, vizualizacija).  

Likovne tehnike, ki spodbujajo in pospešujejo ustvarjalno likovno izražanje, so različne 

motivacijske tehnike (ozaveščanje različnih načinov uporabe materialov in iskanje osebnega 

likovnega izraza, oblikovanje visoko kakovostnih likovnih izdelkov), stimulacijske tehnike 

(likovne podloge) in intervencijske tehnike (polizdelki, ki jih posameznik nato dokonča, 

skupno likovno izražanje posameznika in terapevta). 

Načrtnemu iskanju specifičnih vsebin so namenjene direktivne tehnike, med katere 

uvrščamo likovno izražanje glede na temo ter likovne podloge in sheme. Več možnosti oz. več 

nivojev identifikacije dopuščajo delno usmerjene tehnike, ki so tematsko obarvane. Tema mora 

biti dovolj široka, da omogoča različne stopnje odziva posameznika. Odprte tehnike so 

projektivne in izhajajo iz vsebin, ki jih posameznik prinese na obravnavo. 

 V začetku obravnav oz. srečanj pomoči z likovnimi dejavnostmi se je najbolj primerno 

posluževati spoznavnih in povezovalnih vsebin, v srednji fazi izbiramo med funkcionalno 

usmerjenimi aktivnostmi s katerimi razvijamo spretnosti in veščine ter aktivnosti osebnih in 

problemskih vsebin, s katerimi raziskujemo čustva. V zaključni fazi se ukvarjamo s procesom 

ločevanja in z načrtovanjem prihodnosti (Kariž, 2008). 

4.4.5 Didaktično-metodične prilagoditve  

Izvajanje pomoči z likovnimi dejavnostmi vedno načrtujemo vnaprej s pomočjo programa 

oz. načrta, ki mora vsebovati podatke o številu srečanj, ciljih in strategijah dela. V 

posameznika, ki je vključen v proces pomoči moramo verjeti in mu zaupati, da je sposoben 

opraviti določene naloge, mu to pokazati in ga seznanjati z njegovim napredkom (Kesič-

Dimic, 2010). Uspehe posameznikov nagrajujemo z opisno-deskriptivno pohvalo; kritiki se 

izogibamo. Zaradi nizkega samospoštovanja oz. nezaupanja v svoje sposobnosti, potrebujejo 

posamezniki z ZMDR pohvale, ki jih podkrepimo z neverbalno govorico. Pomembno je, da 

jim povemo, kaj konkretno so dobro naredili, saj nas tako bolje razumejo in pridobivajo 

občutek lastne vrednosti (Newman, 1999).  

Izogibati se moramo sklepanjem o tem, da posameznik nečesa ne zna, oz. ne zmore. Na 

primer, ne zamenjamo umazane vode pri slikanju z vodenimi barvicami - dobro je, da 

počakamo, da to stori sam ali nas (v kolikor tega ne zmore sam) prosi, ne pa da govorimo in 

delamo namesto njega in s tem ne izkoriščamo možnosti za spodbujanje komunikacije in 

samostojnosti. 
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Pomembno je, da pravilno ocenimo sposobnost oseb z ZMDR in jim omogočimo, da v 

polnosti razvijajo svoje potenciale. Precenjevanje zmožnosti oseb z ZMDR in zahteve okolice, 

katerim ne morejo zadostiti, jih vodijo v neuspeh, številčno doživljanje porazov pa v občutek 

učene nemoči (Seligman, 2009). Nasprotno, pa jim s podcenjevanjem njihovih možnosti 

onemogočamo, da bi se razvili v čim bolj samostojne in neodvisne osebe. 

 Kompleksnejše naloge vedno razdelimo na krajše dele oz. enote. Pozornost pritegnemo s 

spremembami (npr. zvoka ali materiala). Ker se osebe z MDR učijo skozi primere in konkretno 

izkustvo, jim nove vsebine podajamo na konkretnem nivoju.  

Osebe z ZMDR težko razumejo in sledijo navodilom, saj imajo težave z razumevanjem 

verbalne in tudi neverbalne komunikacije. Pomembno je, da z njimi vzpostavimo očesni 

kontakt, govorimo razločno, počasi, enostavno, enoznačno, s kratkimi stavki. Uporabljamo 

vsakdanje besede in se skušamo izogibati pomanjševalnicam in abstrakciji. Navodila za lažje 

razumevanje podajamo v takem zaporedju, kot naj bi jih izvajali in še dodatno potrdimo vrstni 

red dejavnosti z besedami prvič, drugič, ipd. Njihovo razumevanje navodil sproti preverjamo. 

Poslušati jih moramo zelo pozorno, zlasti ker imajo težave na področju govora, kot smo jih 

opisali v poglavju 2.1.5. Ves čas jih spodbujamo, da govorijo o svojem doživljanju in jim 

zagotavljamo čim več možnosti izražanja svojih misli ter čustev in zastopanja lastnih potreb, 

želja in interesov. Zagotavljamo jim čim več možnosti izbire in jih spodbujamo k aktivnemu 

sodelovanju ter samoodločanju. 

V poglavju 2.1.7 smo pisali o težavah, ki jih imajo osebe z ZMDR na področju motivacije. 

Moč motivacije je odvisna od bližine cilja. Konkretni cilji jim morajo zato biti časovno in 

krajevno blizu. Zadanim likovnim nalogam morajo biti kos. V kolikor jim niso, hitro izgubijo 

zanimanje. Za ohranjanje primerne motivacije, je zelo pomembno, da posameznik v procesu 

PZLD, pri ustvarjanju ne doživi neuspeha, saj ta deluje demotivacijsko in posameznik lahko 

reagira tako, da obupa in opusti nadaljnje sodelovanje. Iskati moramo torej čim več možnosti 

za doživljanje osebne potrditve in uspeha posameznika. Seveda se zgodi, da posameznik ne 

doseže postavljenega cilja. Na napake skušamo opozarjamo sproti, da jih lahko odpravi sam in 

zato ne doživi neuspeha oz. da ne utrjuje napačnega znanja. Takrat ne kritiziramo, ampak mu 

omogočimo spoznati, kako bi moral ravnati bolje. Posamezniku torej razložimo v čem je 

njegov neuspeh, predvsem pa se osredotočamo na uspešno dosežene cilje (Žgur, 2011).  

Pri delu se lahko poslužujemo tudi metod, kot je TEACCH (Treatment and Education of 

Autistic and Communication Handicapped Children). Metodo TEACCH smo izbrali zaradi 

poudarjanja primerne organizacije fizičnega prostora ter uporabe slikovnih urnikov (Slika 4-1), 

s katerimi omogočamo osebam z MDR predvidevanje zaporedja dejavnosti in s tem občutka 

varnosti, kar lahko doprinese k uspešnosti PZLD.  

Program TEACCH je bil oblikovan leta 1970 na univerzi v Severni Karolini in temelji na 

strukturiranem učenju in vizualni podpori le-tega. Program je koristen predvsem v primerih, ko 

je posameznik s katerim delamo nezbran, nepozoren in nezadovoljen, ko ga želimo naučiti, da 

samostojno konča eno ali več nalog ali ko ga želimo naučiti nove veščine, a on ne razume, kaj 

zahtevamo od njega (Hannah, Lockett, Kočevar Donkov in Logar, 2009) Metoda, ki je sicer 

kar se da prilagojena karakteristikam mišljenja in učenja oseb z motnjami avtističnega spektra 

(Panerai, Ferrante in Zingale, 2002), spoštuje potrebo po rutini in s tem daje občutek varnosti. 

Rutina je pri PZLD pozitivna, saj omogoča razvoj zaupanja in varnosti. 



30 

 
 

 

Slika 4-1: Primer dnevnega urnika 

Kot je vidno iz slike, program TEACCH z natančno izdelanimi urniki omogoča 

predvidevanje in razumevanje sosledja dogodkov in s tem posamezniku pomaga pri 

načrtovanju in predvidevanju dnevnih ter tedenskih dogodkov in opravil. S tem metoda 

zmanjšuje stres, anksioznost in napetost ter izboljšuje pozornost ter motivacijo. 

 Z urniki znotraj posamezne aktivnosti s pomočjo podpore slikovnega materiala posameznik 

ve kaj dela, koliko časa bo nekaj delal in kdaj naj bi z dejavnostjo končal. Načrtovanje urnikov 

je sicer odvisno od razvojne stopnje posameznika - nekateri posamezniki potrebujejo več 

navodil, omejitev, mej in struktur, drugi manj. Navodila so vizualna – lahko vsebujejo sličice 

ali fotografije, dodamo jim lahko tudi pisna navodila za dejavnost. Izredno pomembno je, da 

urnik oblikujemo tako, da ga oseba lahko realizira, saj le tako doživlja uspeh in ima motivacijo 

za sledenje urniku.  

Pomembno je, da o vseh spremembah na urniku posameznika te metode obvestimo v naprej. V 

kolikor je v našem primeru PZLD odpadla, smo vsaj dan pred tem prečrtati sličico na 

njegovem slikovnem urniku in mu to spremembo tudi verbalno obrazložiti (Slika 4-2). 

 

Slika 4-2: Sprememba dejavnosti na urniku 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.1 Opis poteka posameznih srečanj 

Kot osnovo za raziskovalno delo smo izvedli 20 srečanj nudenja PZLD, ki so potekala 

tedensko in so trajala 60 minut (Tabela 5-1). Splošni cilji srečanj so bili spodbuditi likovno in 

verbalno izražanje, spodbuditi k izbiri materialov in pripomočkov, omogočiti sproščanje 

napetosti, spodbuditi izražanje in ozaveščanje občutkov s pomočjo likovnega medija in 

omogočati dobro počutje posameznika. V posameznih srečanjih smo izpostavili različne teme, 

ki jih je posameznik upodobil v raznolikih likovnih tehnikah. Prva srečanja so bila namenjena 

pridobivanju medsebojnega zaupanja, pri čemer smo obravnavali teme namenjene spoznavanju 

sebe s poudarkom na pozitivnih čustvih in vsebinah. V srednji fazi smo se dotaknili tudi 

negativnih čustev in težjih vsebin za posameznika, poudarek smo dali tudi eksperimentiranju z 

materiali. V zaključni fazi smo naredili evalvacijo srečanj, pregledali nastale izdelke in 

napredek ter se ozrli v prihodnost.  

Tabela 5-1: Vsebinski pregled srečanj 

Srečanje št. Tema Likovna tehnika 

1 Jaz sem Kolaž 

2 Moj dan, čečkanje risba s svinčnikom, risba z 

voščenkami 

3 Veselje, sreča, risanje osmic flomaster, barvice, oljni pasteli 

4 Pogum praskanka (voščenke, akril) 

5 Avtoportret Oglje 

6 Vizualizacija slikanje z akrilom 

7 Najboljši prijatelj oblikovanje plastelina 

8 Mandala mešana tehnika z svinčnikom, 

barvicami in vodenimi barvicami 

9 Mandala odpadni material 

10 Ustvarjanje treh slik in njihovo 

poimenovanje 

Marmoriranje 

11 Risanje nasprotnih čustev (veselje in 

žalost) 

Svinčnik 

12 Jeza oljni pasteli 
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13 Žalost Flomastri 

14 Upodobitev sebe kot živali kolaž z odpadnim materialom 

15 Slikanje na mokro podlago s čopičem 

in slamico, raziskovanje materiala 

vodene barve, akvarelne barve 

16 Kaj te sprošča kinetični pesek 

17 Slikanje ob glasbi Akril 

18 Strah tempera barve 

19 Evalvacija srečanj vodoodporni flomastri 

20 Počitnice Flomastri 

Pred samim začetkom izvajanja srečanj smo uredili vse likovne materiale in pripravili 

delovno okolje v likovni učilnici. Nadalje smo za vsako srečanje v naprej načrtovali dejavnost, 

potrebne materiale in pripomočke ter potek in cilj dejavnosti. Pri izvedbi smo v veliki meri 

upoštevali prilagoditve za delo z osebami z ZMDR (Poglavje 4.4). Časovno smo izvedbo 

srečanj načrtovali tako, da smo upoštevali posameznikove omejitve in poskrbeli, da smo imeli 

dovolj časa za izvedbo vseh aktivnosti. Na prvem srečanju smo skupaj s posameznikom 

sprejeli dogovore in pravila, ki so veljala za vsa nadaljnja srečanja: 

1. Redno in pravočasno prihajanje na srečanja; v kolikor nam to ne uspe, pravočasno 

sporočimo odsotnost.  

2. Aktivno sodelovanje, odkritost in iskrenost – vsaka beseda in izdelek sta pomembna. 

3. Med ustvarjanjem se ne pogovarjamo, ampak naj se posameznik skuša osredotočiti 

nase, na svoje občutke. 

4. Zaupnost vsega povedanega na srečanju in zaupnost izdelkov – posameznik sam se 

odloča, ali jih bo pokazal drugim, razstavil, oz. kaj bova naredila z njimi.  

5. Vse, kar je povedano in ustvarjeno znotraj srečanja, je dobro in pravilno; ni pravih in 

napačnih odgovorov; ni ocenjevanja izdelkov in interpretacije le-teh.  

6. Posameznik bo vedno deležen pomoči, kadar bo naletel na težavo ali oviro.  

Vzpostavljali smo kar se da konstanten potek srečanj, ki ga prikazuje Tabela 5-2.  
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Tabela 5-2: Časovna razdelitev srečanj 

UVODNI DEL 

15 minut 

Namenjen povezovanju in ogrevanju za nadaljnje delo: 

 uvodni pozdrav  

 vprašanje o trenutnem počutju, ki ga je izrazil z uporabo lestvice 

mimičnih izrazov,  

 uvodni pogovor o temi ustvarjanja.  

OSREDNJI DEL 

30 minut 

Namenjen tematskemu likovnemu ustvarjanju ter pogovoru o nastalih 

izdelkih in procesu ustvarjanja. 

ZAKLJUČNI DEL 

15 minut 

Namenjen vrednotenju aktivnosti s pomočjo aquatesta ter ocenjevanju 

notranjega počutja z lestvico mimičnih obrazov. Hkrati smo v 

zaključnem delu pospravili prostor in načrtovali naslednje srečanje. 

 

Pri posameznikovem izražanju trenutnega počutja nam je bilo pomembno, ali ga zna zaznati 

in verbalizirati ter ali je le to skladno z njegovo telesno govorico, katero smo opazovali in 

beležili s pomočjo opazovalne liste. Hkrati nam je ocena počutja na začetku in na koncu 

srečanja pokazala, ali se je njegovo počutje po delavnici spremenilo ali ostalo enako. V 

osrednjem delu smo mu pri ustvarjanju nudili osnovno pomoč, hkrati pa ga spodbujali k 

samostojnemu in kreativnemu izražanju, tako da smo se vzdržali konkretnih predlogov in 

nasvetov za ustvarjanje. Pri pogovoru o izdelku in procesu ustvarjanja smo posameznika 

spodbujali k izražanju čim več občutij, ki jih je doživljal ob ustvarjanju in ob pogledu na svoj 

izdelek. Na ta način smo krepili njegove komunikacijske veščine in poznavanje samega sebe.  

V zaključnem delu smo ga spodbujali, da zadovoljstvo z aktivnostjo izrazi tako s pomočjo 

aquatesta kot tudi verbalno, saj smo tako preverjali, koliko je posameznik v sozvočju s samim 

seboj in v kolikšni meri zna in upa izražati svoje mnenje in interese. Na koncu srečanj je bilo 

pomembno, da sva se pogovorila o vsebini naslednjega srečanja, da je vedel, kaj ga čaka 

naslednjič, da do takrat ni čutil notranjega nemira. 

5.2 Kodiranje in oblikovanje kategorij 

Za vsako izmed 20 delavnic smo izpolnili obrazec načrtovanja in izvedbe aktivnosti 

(Priloga A). Vanj smo zapisali osnovne informacije o srečanju, naša opažanja in povzetke 

pogovorov. Tako urejeno gradivo smo uporabili za kvalitativno analizo (Poglavje 4.3.3), katero 

smo začeli s kodiranjem (Vogrinc, 2008). S tem smo določili enote kodiranja in iz njih izluščili 

bistvo v obliki kod (Priloga A). Nato smo sorodne kode združili in oblikovali kategorije, ki jih 

prikazuje Tabela 5-3. 
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Tabela 5-3: Tabela oblikovanih kategorij 

BESEDNA 

KOMUNIKACIJA 
 samoiniciativnost v pogovoru (skladno s temo 

delavnice, neskladno s temo delavnice, prošnja za 

pomoč pri aktivnosti, utemeljevanje svojega mnenja, 

utemeljevanje svoje izbire, verbalno izražanje jeze, 

neprijetnega počutja, bolečine),  

 skopa besedna komunikacija (siromašen opis izdelka, 

zadržanost in neodločnost v komunikaciji, dvom v 

povedano in v pravilni odgovor, tišina, ko ne ve kaj bi 

povedal, dobesedno ponavljanje mojih besed),  

 obsežna komunikacija (ob opisu izdelka, o vsakdanjih 

stvareh, o rokovanju z materialom, o počutju med 

procesom ustvarjanja),  

 izražanje mnenja (pozitivnega in negativnega o izdelku, 

o procesu ustvarjanja, o likovnem materialu). 

NEBESEDNA 

KOMUNIKACIJA 
 izražanje nelagodja (z rdečico, glajenjem po nogi, 

zibanjem na stolu, pačenjem, nezapiranjem očesnega 

kontakta) ob nošenju rokavic, zaradi zamude, zaradi 

lepljenja rok, ker ne zna odgovoriti, ker je poškodoval 

likovni material, ker ni vedel, kaj bi povedal, ob 

izražanju negativnega mnenja, ob dvomu vase,  

  izražanje osredotočenosti (dajanje jezika iz ust),  

  izražanje potrebe po potrditvi (vzpostavljanje očesnega 

kontakta med ustvarjanjem in čakanje na mojo 

potrditev, spodbudo),  

 izražanje ugodja (nasmeh, smeh, sproščena drža telesa 

in obraza).  

ODNOS DO DELAVNICE 

 
 pozitiven odnos (veselje do sodelovanja, pripravljenost 

na sodelovanje, redno prihajanje na srečanja),  

 zadovoljstvo z interesno dejavnostjo, ponos,  

 pozitivna evalvacija delavnice.  

PODAJANJE IN 

UPOŠTEVANJE NAVODIL, 

PRAVIL 

 pozorno poslušanje,  

 enkratno kršenje dogovora o točnosti,  

 neupoštevanje pravil,  

 potreba po ponavljanju pravil, navodil, po dodatni 

razlagi,  

 razumevanje in upoštevanje navodil,  

 nerazumevanje navodil,  

 začne z aktivnostjo pred koncem navodil,  

 potreba po dodatni spodbudi pri izvajanju aktivnosti in 

pri komuniciranju.  

ODNOS DO AKTIVNOSTI  površnost, hitenje,  

 samostojnost pri izvajanju aktivnosti,  

 odločnost,  

 zanimanje za aktivnost,  

 potreba po spodbudi, da nadaljuje z ustvarjanjem,  

 beganje pozornosti,  

 neosredotočenost,  
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 samoiniciativno prosi za pomoč pri izvajanju aktivnosti,  

 vztrajnost in natančnost,  

 osredotočenost,  

 učenje iz izkušnje,  

 poznavanje rutine.  

POČUTJE  nelagodje (ker je bil umazan, ob opisovanju neprijetne 

situacije, ob izražanju negativnega mnenja, ker ni vedel, 

kaj naj pove, zaradi lepljivosti rok, zaradi ustvarjanja v 

miže , zaradi poškodovanja likovnega materiala, ker ne 

ve odgovora),  

 nesproščenost,  

 ponos,  

 zadovoljstvo (ob aktivnosti, z izdelkom ker sam najde 

rešitev),  

 zbeganost,  

 sproščenost,  

 utrujenost,  

 veselje (ob pestrosti materialov, ob izdelku),  

 navdušenje (nad materialom, idejo).  

OZAVEŠČANJE, 

IZRAŽANJE, 

PREPOZNAVANJE 

ČUSTEV IN 

SPOZNAVANJE SEBE 

 prepoznavanje čustev veselja, žalosti in nevtralnega 

izraza (»nekaj vmes«) na lestvici mimičnih obrazov,  

 zaznavanje svojega dobrega notranjega počutja ,  

 ozaveščanje svojih čustev (strah pred višino, strah na 

vlaku smrti, ozaveščanje svojega notranjega počutja, ko 

ga je strah, ozaveščanje svojega ravnanja v situacijah, ki 

se jih boji ali mu niso prijetne, prepoznavanje razlogov 

za žalost, ozaveščanje dogodkov, ki so ga žalostili, 

ozaveščanje vzrokov za žalost, ozaveščanje notranjega 

počutja, ko je jezen, ozaveščanje mimike obraza, ko je 

jezen, ozaveščanje vzrokov za svojo jezo),  

 ozaveščanje in prepoznavanje svoje fizične podobe, 

svojega splošnega veselega počutja, ozaveščanje stvari, 

ki jih ima rad (da ima rad sonce, kolesarjenje, nakupe, 

čokolado Gorenjko, lepo vreme,mešano glasbo), 

ozaveščanje potrebe po sproščanju in dejavnosti, ki ga 

sproščajo (sprehod v naravi, pogovor z drugimi), 

ozaveščanje situacij, v katerih se neprijetno počuti (ko 

mu kaj ne gre, v mrzli vodi na bazenu, ko mu ne dela 

internet), ozaveščanje svojih pozitivnih lastnosti (je 

vesel, prijazen, pogumen, rad pomaga), ozaveščanje 

stvari, katerih ne mara (zobar, paradižnik),  

 tolaženje samega sebe, ko mu kaj ne gre od rok,  

 verbalno izražanje trenutnega nelagodja, bolečine, jeze,  

 ozaveščanje svoje potrebe po ugajanju, da vedno rad 

naredi vse prav, da ni okregan.  

IZRAŽANJE POTREB, 

ŽELJA, INTERESOV 
 izražanje potrebe, želje oz. interesa po začetku 

delavnice, za ponovitev aktivnosti,zanimanje za vsebino 

delavnice, da se kmalu spet vidiva, za ponovno izvajanje 



36 

 
 

aquatesta, za zdravo prehrano, po odprtih očeh med 

ustvarjanjem ,da bo kmalu ponedeljek, po fotografiranju 

nastalega izdelka, po delu z mehkejšim plastelinom, da 

greva na kakav, za ustvarjanje zunaj, želja po lepem 

vremenu, po zabavnih aktivnostih med počitnicami, 

želja kako preživeti zadnjo delavnico,velik interes za 

pogovor, interes po dihalnih vajah, po dokončanju 

izdelka naslednjič , želja po ugajanju oz. potreba po 

stalni potrditvi.  

ODNOS DO IZDELKA  kritičnost do izdelka, nezadovoljstvo z videzom izdelka 

(ni dovolj okrogla mandala, razmočen list, podiranje 

potičk, nedokončana figura, razmazanost oglja, 

popravljanje končnega izdelka),  

 zadovoljstvo z izdelkom,  

 ravnodušnost do izdelka.  

ODNOS DO LIKOVNEGA 

MATERIALA 
 težave pri rokovanju z materialom ( s prepogibanjem 

lista),  

 sam poišče rešitev pri težavi z likovnim materialom,  

 logično, racionalno izbira likovni materiala glede na 

lažjo možnost,  

 osredotočenost pri izbiri likovnega materiala,  

 intuitivno, hitro odločanje pri izbiri likovnega materiala, 

pripomočkov,  

 samoiniciativnost pri izbiri dodatnega likovnega 

materiala, pri pripravi in uporabi materiala,  

 veselje, navdušenost ob pestrosti likovnega materiala,  

 neprijetno počutje, če se je umazal,  

 sposobnost izbiranja med različnimi možnostmi uporabe 

likovnega materiala,  

 ustvarjalna uporaba materiala,  

 odločna uporaba likovnega materiala,  

 previdnost ob uporabi nepoznanega materiala.  

ODSTOPANJA OD RUTINE 

SREČANJA 
 odstopanje od dogovorjene ure,  

 dodatna aktivnost,  

  sprememba prostora,  

 delo v paru,  

 odpoved srečanja.  

5.3 Definiranje kategorij 

Besedna komunikacija 

Na prvih srečanjih je bil posameznik večinoma redkobeseden, zadržan in zaprt vase. 

Večkrat ni vedel, kaj bi povedal; bil je neodločen in se je ob pripovedovanju zaradi želje po 

ugajanju in sočasnem dvomu vase in svoje odgovore počutil nelagodno in nesproščeno. Izdelke 

je sprva opisoval izredno skopo, z enim stavkom. Na vprašanja je odgovarjal z eno besedo ali 

stavkom in bil sposoben krajšega pogovora le s pomočjo številnih spodbud in podvprašanj. V 

pogovoru na temo delavnic ni prevzemal pobude za komunikacijo. Večkrat ni vedel, kaj bi 
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povedal, saj je bilo zanj (kot se je izrazil sam na eni izmed zadnjih delavnic) težko govoriti o 

»teh« stvareh, ker o njih nikoli ni razmišljal ali govoril.  

Čez čas je pridobil občutek varnosti in zaupanja, predvsem pa je spoznal, da je vse kar pove 

na srečanjih dopustno in pravilno. Njegova besedna komunikacija je postajala bolj sproščena in 

proti koncu delavnic tudi vsebinsko bogatejša. Sposoben je bil pripovedovanja, razlaganja in 

občasno utemeljevanja.  

Z izražanjem pozitivnega mnenja o nastalih izdelkih, procesu ustvarjanja in likovnem 

materialu ni imel večjih težav, oz. mu je bilo večinoma vse, kot se je izrazil sam, super. Tudi 

kadar mu sodeč po njegovi neverbalni komunikaciji kaj ni bilo všeč, tega ni znal ali upal 

povedati. Z izražanjem negativnih mnenj je imel velike težave, saj je želel ugajati in narediti 

vse pravilno in tako, kot je mislil, da se od njega pričakuje. Postopoma je bil zmožen občasno 

izraziti in verbalizirati tudi negativna čustva in mnenja, čeprav se je pri tem še vedno počutil 

nelagodno, kar je izražal neverbalno, predvsem z rdečico na obrazu. Na začetku najinih srečanj 

je za izražanje svojega mnenja potreboval veliko moje spodbude. Prav tako ga ni znal ustrezno 

utemeljiti. Šele proti koncu delavnic je bil v izražanju bolj samoiniciativen in suveren. 

Opaziti je bilo napredek v obsegu besedne komunikacije ob opisu njegovih izdelkov, o 

vsakdanjih stvareh, o občutkih pri rokovanju z materialom in počutju. Sprva je težave, na 

katere je naletel pri ustvarjanju, reševal sam. Postopoma je tudi samoiniciativno prosil za 

pomoč, kar je nakazal večinoma neverbalno z očesnim kontaktom, manj pogosto pa tudi 

verbalno. 

Zaznati je bilo tudi napredek pri samoiniciativnosti v pogovoru skladno s temo, hkrati pa se 

je zmanjšalo njegovo samoiniciativno postavljanje vprašanj popolnoma neskladnih s temo, ki 

so bila v začetku najinih srečanj številna in sama sebi namen. Veliko je namreč spraševal, a se 

na moje odgovore ni odzival. Nanje je običajno odgovoril z novim vprašanjem, pogovor pa se 

posledično ni razvil.  

Nebesedna komunikacija 

Zlasti v prvi polovici srečanj je bilo iz njegovega položaja telesa, obrazne mimike, kretenj 

in mišičnega tonusa večkrat zaznati nelagodje kot posledico dvoma vase. Izražal ga je z 

rdečico na obrazu, glajenjem po nogi, zibanjem na stolu, pačenjem obraza, zakrčenostjo celega 

telesa, neprekinjenim očesnim kontaktom in dotikanjem las v trenutkih, ko ni vedel, kaj bi 

povedal, ko ni vedel odgovora na moje vprašanje, ali ko je dvomil v to, kar je naredil. 

 Neverbalno je izražal nelagodje kadar je izražal negativno mnenje ali govoril o negativnih 

čustvih, katera so mu bila zanj nesprejemljiva, saj je takrat večkrat poudarjal, da je on vedno 

vesel in dobre volje in da se ne počuti več tako, kot se je takrat, ko je bil žalosten, jezen, ipd. 

Kadar je bil samoiniciativen v komunikaciji, je večkrat zardel - zlasti v trenutkih, ko ni bil 

prepričan v povedano in je čakal na moje povratne informacije ali pa je izražal negativno 

mnenje, npr. da ga boli roka od gnetenja plastelina.  

Nelagodje, včasih celo gnus, je izražal ob stiku z mokrimi, lepljivimi materiali ali materiali, 

ki so imeli močan vonj. Proti koncu srečanj tega nelagodja ni uspel premagati, je pa svoje 

nelagodje uspel verbalizirati.  

Pri nalogah, kjer je bil najbolj osredotočen, je večkrat jezik priprl med zobe, takrat ni 

vzpostavljal očesnega kontakta z mano in je bil osredotočen samo na izdelek oz. ustvarjanje. 
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Potrebo po potrditvi je največkrat izražal s kratkotrajnim a številčnim vzpostavljanjem 

očesnega kontakta med ustvarjanjem izdelka. Želel je namreč odobritev, da dela dobro. Takrat 

sem ga pohvalila, spodbudila k nadaljevanju ali mu samo neverbalno potrdila, da naj nadaljuje 

z delom. Vedno se je neverbalno odzval z nasmehom in se, v kolikor je verjel vase, sprostil. 

Kadar je bil najbolj sproščen, navadno na koncu delavnice, se je smejal, povedal je tudi kaj 

smešnega o tem, kar se mu je zgodilo ali šalo. 

Odnos do delavnice 

Posameznik se je sam odločil za vključitev v interesno dejavnost, ki jo je obiskoval 

prostovoljno po pouku. Delavnice je rad obiskoval, redno in vestno. Kadar na srečanje zaradi 

ostalih obveznosti ni uspel priti, me je o tem vedno pravočasno obvestil. Ves čas je kazal 

veselje do sodelovanja in je bil vedno pripravljen na pogovor in ustvarjanje. To se je kazalo v 

njegovem pozornem poslušanju in upoštevanju navodil, želji po ugajanju, rednih in točnih 

prihodih ter pričakovanju srečanj. To, da je vključen v interesno dejavnost, mu je veliko 

pomenilo. Vesel je bil, da je bil prav on izbran, hkrati pa mu je zelo ustrezala individualna 

oblika dela. Večkrat je sam povedal, da mu je všeč, da sva na delavnicah samo midva in da 

lahko pove vse kar želi. Na sodelovanje je bil ponosen, prav tako na nastale izdelke, saj je o 

tem govoril tudi izven delavnice. Prav tako je na končni evalvaciji interesno dejavnost ocenil 

pozitivno in rekel, da bi z njo še nadaljeval. O sodelovanju na delavnici je pisal tudi v šolskem 

glasilu.  

Podajanje in upoštevanje navodil, pravil 

Navodila za delo je večinoma pozorno poslušal, jih upošteval in v glavnem razumel, saj 

sem se trudila biti jasna in mu nove postopke izdelave, katerih še ni poznal, razložila tako 

verbalno kot praktično. Za boljše razumevanje navodil sem mu nove pojme razložila s 

konkretnimi primeri, saj je tako lažje razumel in izvedel nalogo. Težave je imel s 

kompleksnimi nalogami. Takrat sem mu navodila večkrat ponovila in postopek razčlenila na 

več korakov izdelave. 

Navodila za ocenjevanje aktivnosti z aquatestom ter ocenjevanje svojega notranjega počutja 

na začetku in koncu vsake delavnice s pomočjo lestvice mimičnih obrazov je razumel. 

Praktično smo razumevanje preverili tako, da je pred začetkom naše raziskave ocenil različne 

aktivnosti za katere smo v naprej pridobili informacije ali jih ima rad ali ne. Odgovori nanje so 

bili ustrezni in s tem smo potrdili smiselnost uporabe aquatesta za našo raziskavo. 

Razumevanje lestvice mimičnih obrazov smo preverili s pomočjo fotografij obrazov. Na 

lestvici je ustrezno pokazal osnovna počutja oseb na sliki – žalostne, jezne, jokajoče obraze je 

ocenil na lestvici z 0, nevtralne oz. težko določljive je opredelil kot »nekaj vmes« in jih označil 

na sredini lestvice, vesele, nasmejane pa je vedno ocenil z 10. 

Občasno je navodila prehiteval, zlasti v primerih, ko je že dobro poznal postopek izdelave 

izdelka in potek srečanja. Dogovor o točnem prihajanju na srečanja je kršil le enkrat, ko je 

nenamerno zamudil in se ob tem počutil zelo slabo. Največ težav mu je predstavljal najin 

dogovor, da med ustvarjanjem ne govoriva, z namenom, da je takrat sam s sabo, s svojimi 

mislimi in občutki. Zlasti v prvi polovici srečanj sem morala večkrat ponavljati pravilo o tišini 

med ustvarjanjem in navodilo, da se drživa teme pogovora, saj bi se sam najraje pogovarjal o 

zanj stereotipnih temah. Najbolj so mu bili všeč najini dogovori, da vse kar pove na delavnici 

ostane med nama in da je vse povedano in ustvarjeno dobro in pravilno, da ni pravih in 

napačnih odgovorov ter da izdelkov ne ocenjujem. Ta najina pravila je tudi sam nekajkrat 

ponovil na posameznih srečanjih.  



39 

   

  

 
 

Tekom srečanj je večkrat potreboval dodatno spodbudo za izvedbo oz. dokončanje 

aktivnosti in za začetek oz. nadaljevanje komunikacije in sicer s ponovitvijo vprašanja, s 

podvprašanji, s konkretnimi primeri ali ponovitvijo že povedanega.  

Odnos do aktivnosti 

Vedno je bil pripravljen sodelovati; izražal je zanimanje za aktivnost, saj je večkrat že pred 

najinim druženjem spraševal, kdaj se vidiva in kaj bova počela naslednjič. Pri likovnem 

ustvarjanju je bilo zlasti na začetku srečanj opaziti izrazito hitenje in površnost, saj je želel 

izdelek čim hitreje dokončati. Potreboval je kar nekaj verbalne spodbude, da nadaljuje z 

ustvarjanjem in da si z ustvarjanje lahko vzame čas. Težave je imel z beganjem pozornosti, na 

naloge ni bil osredotočen. Zmotil ga je vsak dražljaj iz okolice, zlasti dogajanje, ki ga je lahko 

spremljal skozi okno. Zelo pogosto je pogledoval proti uri in opozarjal, koliko časa imava še 

na voljo. Postopoma je bilo opaziti znatni napredek v vztrajnosti, natančnosti in 

osredotočenosti na naloge. 

Pri izvajanju aktivnosti je bil večinoma popolnoma samostojen. Odločenost je pokazal zlasti 

pri tistih dejavnostih, ki jih je poznal in so mu šle dobro od rok. Kadar je pri izvajanju 

aktivnosti naletel na težave, jih je sprva reševal sam, kasneje pa je tudi samoiniciativno prosil 

za pomoč. Proti koncu srečanj je že dobro poznal strukturo in rutino posameznega srečanja, kar 

mu je dajalo občutek varnosti. Opaziti je bilo, da se je pri aktivnostih bolj sprostil ter pri 

likovnem ustvarjanju vztrajal dal časa. Motiviran je bil zlasti za nove načine ustvarjanja - tiste, 

ki so mu dajale občutek igre, svobode in pri katerih ni bil obremenjen s končnim izdelkom. 

Različne aktivnosti so mu omogočile učenje na podlagi konkretnih izkušenj. Kadar mu kaj 

ni šlo, oz. je po njegovem naredil napako, se je počutil nelagodno (npr., ko je zlomil oglje, s 

katerim je risal). Zelo hitro se je učil iz lastnih napak in popravil svoje ravnanje tako, da je bil 

v drugem poizkusu pri izvajanju aktivnosti večinoma uspešen. 

Na koncu vsakega srečanja je ocenil aktivnost z oceno od 1 do 10 z uporabo aquatesta. 

Vedno sem ga povabila, da skuša navesti, kaj mu je bilo všeč oz. zakaj. Aktivnost je rad 

ocenjeval, saj mu je bilo všeč nalivanje vode v epruveto. Kot razlog za odlično oceno 

aktivnosti z 10 je večkrat navedel, da mu je bila aktivnost super, ker mu je bilo super to delati, 

ker rad to počne, ker to ni bilo težko delati. Navdušili so ga predvsem novi oz. manj poznani 

materiali oz. tehnike, npr. marmoriranje in igra s kinetičnim peskom. Obakrat je izrazil, da mu 

je bilo všeč, ker je bilo kot čarovnija in da je to res poseben material. Posebej je tudi poudaril, 

da mu je bilo všeč delati na večje formate in risati v stoje, ob glasbi ter ustvarjati zunaj. Všeč 

mu je bilo tudi, da je za ustvarjanje lahko izbral, kar je hotel in da sva se veliko pogovarjala. 

Vse aktivnosti je ocenil z najvišjo oceno 10, razen ene, motilo ga je prijemanje lepila na roko 

in je zato ocenil aktivnost lepljenja mandale z 8.  

Počutje 

Na delavnice je prihajal dobro razpoložen in poln pričakovanja o tem, kaj bova počela in o 

čem se bova pogovarjala. Večinoma je bil spočit, poln energije, le enkrat je izrazil utrujenost. 

Med samim ustvarjanjem, ko mu je le-to šlo dobro od rok, je bil sproščen in umirjen, včasih 

navdušen nad novimi materiali in vesel ob pestrosti njihove izbire. Pri izdelkih, v katere je 

vložil več truda, ali ko je sam premagal težavo, s katero se je pri likovnem ustvarjanju soočil, 

je kazal ponos in zadovoljstvo. Do izdelkov, ki jih je ustvaril na hitro, zlasti na začetku najinih 

druženj, je bil ravnodušen in nekritičen.  
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Opaziti je bilo tudi precej nelagodja in nesproščenosti, ki ju sicer večinoma ni verbaliziral, 

ampak smo ju prepoznali iz njegove neverbalne komunikacije, kot smo že predhodno opisali. 

Nelagodno in nesproščeno se je počutil ob opisovanju neprijetnih situacij, kadar je govoril o 

negativnih čustvih ali izražal negativno mnenje, kadar ni vedel, kaj bi povedal, ko se ni počutil 

suverenega pri izvajanju aktivnosti, npr. pri risanju v miže. V nelagodje so ga spravljali tudi 

mokri materiali, s katerimi se je umazal ali materiali, s katerimi ni znal pravilno rokovati, kot 

so npr. oglje in voščenke, ki so se mu zaradi premočnega pritiska na podlago zlomili.  

Na srečanjih je imel obilo možnosti za prepoznavanje svojega trenutnega notranjega počutja 

in ga je ocenjeval na lestvici mimičnih obrazov na začetku in na koncu delavnice. Svoje 

počutje je tako na začetku kot na koncu ocenil kot dobro oz. super, kar je pokazal na lestvici 

mimičnih obrazov z vrednostjo 10. Bistvenih sprememb svojega počutja na začetku in na 

koncu delavnice ni zaznal, razlike so bile samo v razlogih, ki jih je navajal za svoje trenutno 

počutje. Izjemoma je na začetku devetnajstega srečanja povedal, da se ne počuti tako super, saj 

je utrujen. Na koncu delavnice je opazil pozitivno spremembo, počutje je ocenil z 10, saj se je 

spočil.  

Počutje je na lestvici vedno brez težav ocenil, ni pa vedno navedel razloga, zakaj se tako 

počuti. Na začetku delavnic je za svoje dobro počutje večinoma navedel predhodni dogodek, 

npr., da je zjutraj izvedel novo stvar na televiziji, da je dobil elektronsko pošto, da je bil pri 

frizerju, da je konec vikenda in spet šola, da je bil njegov prispevek objavljen v glasilu in da je 

naspan. Nekajkrat je za dobro počutje navedel prihodnji dogodek, npr. da bova šla na kakav ali 

dogodek, ki bo sledil po delavnici in se ga je veselil, kot npr. tipkanje jedilnikov in odhod na 

razredni vrt. Le trikrat je svoje dobro počutje vezal na delavnico samo - rekel je da se počuti 

super, ker je spet prišel, ker se spet pogovarjava in ker sva zunaj.  

 Večinoma je za svoje dobro počutje po končanem srečanju navajal lepo vreme ali pa 

dogodek, ki se ga bo kasneje udeležil (odhod na vrt, učenje v razredu, tipkanje jedilnikov, 

nastop, praznovanje). Nekajkrat pa mu je uspelo notranje počutje vezati na delavnico samo in 

sicer, da se počuti na koncu srečanja super, ker mu je bila všeč mandala, ker se je rad 

pogovarjal, ker sva se smejala, ker mu je bilo všeč poslušati glasbo, ker sva se veliko 

pogovorila, ker se je spočil, ker sva pila kakav in se imela »fajn«. Dvakrat je na koncu 

delavnice izrazil, da se počuti enako kot na začetku. 

Samopodoba 

Kot smo že zapisali, je posameznik sicer pokazal pripravljenost za sodelovanje na delavnici, 

a je ob tem čutil velik pritisk, da se mora izkazati. Sam večinoma ni prepoznal svojih vrednosti 

in dosežkov, ampak je ves čas potreboval moje odobravanje in potrjevanje. Od stalnega 

potrjevanja, spodbud in pozornosti je bil odvisen, saj je tako zadovoljeval potrebo po lastni 

vrednosti. V času namenjenemu ustvarjanju zlasti v prvi polovici najinih srečanj ni znal biti 

sam s sabo, s svojimi mislimi in občutki, ampak je tudi takrat kazal potrebo sprejetju in čakal, 

da potrdim, kar dela. Le tako je lahko nadaljeval z delom oz. izdelke dokončal. V mojih 

nasvetih, predvsem v smislu, naj si vzame za izdelek več časa, je pogosto čutil kritiko in se 

počutil nelagodno, kar je izrazil z rdečico na obrazu. 

V drugi polovici srečanj je bilo opaziti spremembo njegove telesne drže, ki je bila bolj 

pokončna, odprta. V času ustvarjanja se je bolj osredotočal na naloge in redkeje iskal očesni 

stik. Če se je na začetku srečanj bal svojih misli, želja in potreb, kar kaže na nizko 

samopodobo, je pozneje postal bolj suveren in pogumen v izražanju, tudi ton njegovega glasu 

je bil jasnejši in odločnejši, kar nakazuje na izboljšanje samopodobe. 
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Ozaveščanje, izražanje, prepoznavanje čustev 

Tematska srečanja so posamezniku dala možnost za ozaveščanje različnih čustev tako 

prijetnih oz. pozitivnih kot neprijetnih oz. negativnih s poudarkom na veselju, žalosti, strahu in 

jezi. Skozi vsa srečanja je bilo opaziti, da je veliko lažje govoril o pozitivnih čustvih kot 

negativnih, katere je na začetku zanikal, češ da je on vedno le vesel in dobre volje. Ko je 

spregovoril o čustvih, kot so jeza, žalost, strah, je bil napet, zardel v obraz in nesproščen. 

Kadar je govoril o negativnih občutkih oz. o neprijetnih dogodkih, ki so se mu zgodili, se je 

vedno potolažil sam, da se to ne bo več zgodilo, da se sedaj res nikoli ne počuti več tako, da 

takšne stvari niso nič hudega, ipd. 

Na srečanjih je ozavestil svoje strahove kot npr. njegov strah pred višino in strah na vlaku 

smrti. Uspel je opisati svoje notranje počutje, ko ga je strah in spregovoril o strategijah 

soočenja s svojimi strahovi. Ozavestil je tudi dogodke, ki so ga razžalostili v preteklosti, kaj ga 

žalosti in kako se takrat počuti. Spregovoril je tudi o jezi, kdaj in zakaj je bil jezen in ozavestil 

potrebo po sproščanju v naravi ali po pogovoru z drugimi.  

Ob poslušanju različne glasbe je, kot je navedel sam, občutil veselje, žalost in srečo. Na 

delavnicah je spregovoril o stvareh, ki jih ima rad in mu veliko pomenijo. Rad ima sončno 

vreme, šolo, tipkanje jedilnikov, kolesarjenje, nakupovanje, čokolado, mešano glasbo, ipd. 

Prav tako je spregovoril o stvareh, ki jih ne mara – paradižnika, zobarja, mrzle vode na bazenu, 

ipd. 

Izražanje potreb, želja, interesov 

Delavnice so bile varen prostor, kjer je posameznik lahko izražal svoje želje, potrebe in 

interese in kar je bilo najpomembneje - bil je slišan. Prav to ga je spodbudilo k temu, da je bil v 

izražanju svojih potreb vedno bolj suveren in je upal izraziti tisto, kar je potreboval ali si želel.  

Ves čas izvajanja PZLD je izražal velik interes do tega, da se ponovno srečava in da bova 

nadaljevala s srečanji. Zelo ga je navduševal aquatest in nalivanje vode v epruveto, kar je 

vedno rad izvajal. Izrazil je tudi kar nekaj svojih želja v povezavi z bližnjo prihodnostjo - da si 

želi sončno vreme, zanimive aktivnosti med počitnicami, kako si želi preživeti najino zadnje 

srečanje, ipd.  

Odnos do izdelka 

Do izdelkov je imel večinoma pozitiven odnos. Večino izdelkov je dokončal pred potekom 

časa, ki je bil namenjen ustvarjanju. Tisti, v katere je vložil več truda, so mu bili vir 

zadovoljstva in ponosa. Zlasti v prvi polovici srečanj je bilo opaziti, da se ustvarjanju ni 

posvetil dovolj, prioriteto je dajal pogovoru in posledično je bil do svojih izdelkov bolj 

ravnodušen in nekritičen. Kritičnost do izdelkov je izrazil le nekajkrat (mandala mu ni bila 

dovolj okrogla, list je bil preveč razmočen z vodo, kinetični pesek ni obdržal oblike, figura je 

ostala nedokončana, oglje se mu je razmazalo). V splošnem lahko rečemo, da je bil s svojimi 

izdelki zadovoljen in ni čutil potrebe po njihovem naknadnem spreminjanju ali popravljanju. 

V izdelkih je izrazil sebe, svoja čustva in razmišljanja, rad jih je pokazal meni in ostalim, 

vendar na koncu ni pokazal želje ali iniciative, da bi jih odnesel domov. Več kot končni izdelki 

mu je pomenil sam proces ustvarjanja, predvsem pa pogovor.  
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Odnos do likovnega materiala 

Likovni material in pripomočke je večinoma izbiral intuitivno, včasih tudi racionalno, glede 

na lažjo možnost uporabe. Navdušenje je izražal zlasti nad novimi, nepoznanimi materiali, s 

katerimi je rokoval tudi bolj ustvarjalno in spontano kot pa z že spoznanimi. Pri takšnih 

aktivnostih se je tudi bolj sprostil, saj ni bil obremenjen z rezultatom ustvarjanja (ni vedel, kaj 

se pravzaprav od njega pričakuje), ampak je užival v igri oz. samemu procesu izražanja. 

Veselje in radovednost je izražal predvsem ob pestrosti likovnih materialov, ki so mu bili na 

voljo in nad tem, da jih je lahko izbiral sam. Pri aktivnostih in materialih, ki mu niso bili 

domači je bil običajno previdnejši, vztrajnejši in je pokazal več samoiniciative. Bil se je 

zmožen odločati in izbrati med različnimi materiali in možnostmi njihove uporabe. Pri uporabi 

pripomočkov in likovnih materialov je bil večinoma spreten. Ko je naletel na težave, jih je 

praviloma želel rešiti sam. Kadar je imel možnost izbire, je enakovredno posegal po suhih in 

mokrih materialih, ni pa dobro prenašal umazanosti ali lepljivosti rok, saj mu je bilo le-to zelo 

neprijetno.  

Odstopanja od rutine srečanja 

Srečanja so bila razdeljena na enote in večinoma potekala vedno enako. Do sprememb je 

prihajalo pri urniku delavnice. Zaradi mojih in njegovih obveznosti sva trikrat spremenila uro 

srečanja. Zaradi zasedenosti učilnice sva bila primorana nekajkrat spremeniti tudi prostor 

srečanja. Na prvih dveh srečanjih smo uvedli dodatno likovno aktivnost, saj je z izdelkom zelo 

hitro dokončal in nam je ostalo preveč časa do izteka delavnice. 

5.4 Končna teoretična formulacija 

S pomočjo kvalitativne analize srečanj lahko zaključimo, da je bila PZLD za osebo z 

ZMDR primerna oblika pomoči in s tem potrdimo besede stroke, ki pravi, da gre pri pomoči z 

likovnimi dejavnostmi za takšno obliko pomoči, ki je primerna za vsakega človeka, 

nadarjenega ali povprečnega, s primanjkljaji ali brez (Liebmann, 1996). Tudi B. Kariž (2010) 

je zapisala, da lahko s pomočjo likovnega medija pomagamo prav vsakemu k izboljšanju 

kvalitete njegovega življenja in osebnostne rasti. Nastali izdelki so nam priča, da smo vsi 

obdarjeni z ustvarjalnim duhom in je ustvarjalnost pravzaprav splošna človekova lastnost 

(Vogelnik, 1996).  

Kot lahko razberemo iz izpeljanih kod in kategorij (Priloga A, Poglavji 5.2 in 5.3), je imel 

posameznik ves čas pozitiven odnos do srečanj. Prostovoljno je prihajal v svojem prostem 

času, dobro razpoložen, redno in točno, bil je pripravljen na sodelovanje in delo, večinoma je 

upošteval naša navodila. Dajal je tudi pobude za vsebino srečanj, upal si je izražati svoje želje 

in interese, večkrat je izražal tudi svoja pričakovanja do naslednjega srečanja. Na podlagi tega 

lahko ocenimo, da se je na delavnicah počutil dobro in varno, kar smo mu omogočili z našim 

sprejemanjem njega in njegovih izdelkov, s spoštovanjem, predanim poslušanjem, 

upoštevanjem njegovih mnenj, želja in interesov, z nenehnim spodbujanjem njegovih 

prizadevanj in z zagotavljanjem številnih možnosti izbire likovnih tehnik, materialov ter 

pripomočkov. Lahko rečemo, da nam je s tem uspelo razviti pristni odnos, kot ga opisuje B. 

Kariž (2010). Ta odnos je bil tudi predpogoj za uspešnost naše raziskave. 

S posameznikovim dobrim počutjem, veseljem do sodelovanja in tudi napredkom na več 

področjih, se je izkazalo, da je bila individualna oblika nudenja PZLD ustrezna oblika dela, kar 

je potrdil tudi posameznik sam. Večkrat je izrazil veselje do tega, da sva sama na srečanju ter 

da zato lahko pove vse kar želi. Všeč mu je bilo, da je prejemal pozornost in naklonjenost, s 
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tem pa smo vplivali tudi na njegovo samozavest. Tudi literatura navaja, da je popolna 

prilagoditev posamezniku, njegovim potrebam, interesom, željam, zanimanjem, sposobnostim 

in značaju največja prednost individualnega dela (Kariž, 2010). Individualno delo nam je 

hkrati omogočilo poglobljeno spoznavanje in spremljanje procesa PZLD, opisovanje in 

upoštevanje konteksta ter podrobno in sistematično analiziranje primera uporabe PZLD pri 

osebi z ZMDR.  

Hkrati lahko potrdimo tudi pravilno izbiro posameznika, ki smo mu nudili PZLD. S 

pomočjo v naprej pripravljenih obrazcev smo uspeli spremljati posameznikovo vključenost v 

proces, z izbranimi aktivnostmi pa smo ves čas spodbujali njegove številne možnosti 

kreativnega izražanja in verbalnega ter neverbalnega komuniciranja. Izbrana oseba je bila, kot 

smo pričakovali na samem začetku, sposobna razumeti naša navodila, se likovno izražati in 

sodelovati v razgovoru, kar nam je omogočilo nemoteno izvajanje zastavljenega programa in 

beleženje napredka. 

Glede na razviden napredek na različnih področjih lahko potrdimo, da pomoč z likovnimi 

dejavnostmi presega zgolj koristno preživljanje prostega časa (Kariž, 2010; Vogelnik, 1996). 

Za prijetno, razveseljujočo in nestorilnostno aktivnostjo, ki je bila prostovoljna in svobodna 

(Vogelnik, 1996) smo, kot poudarja T. Gorjup (1999) naše cilje natančno določili in ves čas 

spremljali ter prišli do ugotovitve, da se je največji napredek pokazal na področju 

posameznikove komunikacije. Rezultati nam potrjujejo, da je pomoč z umetnostjo še posebej 

primerna za osebe, ki ne morejo ali nočejo govoriti, imajo omejeno besedišče in težave s 

priklicem besed in tiste, ki ne zmorejo verbalizirati oz. izraziti močnih čustev, zlasti negativnih 

(Kariž, 2010; Kelly, 2010; Moschini, 2005; Rubin, 1999; Vogelnik, 1996). 

 Različni avtorji navajajo številne cilje likovne terapije, ki so odvisni od področja njihovega 

nudenja pomoči. S pomočjo kvalitativne analize srečanj lahko potrdimo kar nekaj pozitivnih 

učinkov PZLD, ki jih navaja literatura (AATA, 2013; Kariž, 2010; Malchiodi, 2006, 2013, 

2011; Vogelnik, 1996): posamezniku smo pomagali obogatiti življenje oz. prosti čas, pomagali 

smo mu k sprostitvi, ozaveščati in izražati občutke, čustva in razpoloženja, spodbujali smo 

njegovo zavedanje sebe in izboljšali njegove komunikacijske veščine. Eden širših ciljev, ki jih 

v svojem delu navaja T. Hočevar (1999) in smo ga dosegli, je bilo seznanjenje posameznika z 

osnovami likovnega izražanja in tudi z novimi likovnimi tehnikami in materiali. Iz kvalitativne 

raziskave smo razbrali tudi znatne pozitivne učinke na področju koncentracije, samozavesti, 

samoiniciativnosti in izražanju čustev, želja in potreb, kar je v leto trajajoči raziskavi oseb z 

razvojnimi in učnimi težavami potrdila tudi raziskava, ki so jo izvedli Pounsett idr. (2006).  

 Glede na to, da ima komuniciranje osrednjo vlogo v naših življenjih, lahko rečemo, da smo 

z izboljšanjem komunikacijskih spretnosti in verbalnega izražanja, ki se je pokazalo v 

obogatenem besednem zakladu oz. obsežnejši besedni komunikaciji ter bolj sproščeni telesni 

govorici, zlasti ob izražanju negativnih mnenj in čustev, prispevali k večji kakovosti življenja 

posameznika. Prav z likovnim izražanjem čustev in govorjenjem o čustvih v varnem okolju 

smo lahko spodbudili njihovo izražanje tudi v drugih komunikacijskih situacijah izven 

delavnice.  

Pozitivne učinke pomoči z umetnostjo na izboljšane komunikacije otrok so npr. pokazali 

rezultati raziskave (Lev-Wiesel in Liraz, 2007). Podobno smo tudi mi opazili, da je bil 

posameznik s pomočjo likovnega medija sposoben bolj podrobno in odprto spregovoriti o sebi. 

Nebesedna aktivnost oz. likovno ustvarjanje in nastali izdelki so bili v pomoč in spodbudo 

njegovi besedni komunikaciji, ki je sledila ustvarjanju. Večkrat posameznik na začetku 
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srečanja ob pogovoru na temo izbranega čustva ni vedel, kaj bi povedal. Po ustvarjanju je na 

obravnavano temo povedal več, kar lahko pripišemo večji sproščenosti, hkrati pa je v času 

ustvarjanja imel priložnost priti v stik s sabo in razmisliti o sebi, svojih občutkih in čustvih. 

Napredek je bilo opaziti tudi na področju izražanja negativnih čustev, ki jih je posameznik na 

začetku zavračal oz. o njih ni govoril in jih ni uspel povezati s svojo konkretno izkušnjo, kar pa 

mu je s pomočjo likovnega medija uspelo. S tem smo prav tako potrdili navajanja stroke, ki 

PZLD opredeljuje kot sredstvo simbolične komunikacije, pri kateri nastali izdelki nadomeščajo 

besedno komunikacijo, hkrati pa služijo lažji, spontani ali usmerjeni ubeseditvi misli, čustev in 

konfliktov ustvarjalca (Kariž, 2010; Kelly, 2010). S pomočjo kvalitativne analize smo zaznali 

tudi to, da je bil posameznik sposoben najti povezavo med svojim izdelkom in njim samim, 

torej je bil sposoben introspekcije ter refleksije.  

Ves čas delavnic smo posameznika spodbujali k zaznavanju svojih notranjih čustvenih stanj 

in razpoloženj, z namenom, da bi znal prisluhniti sebi. Lahko rečemo, da smo ga s tem na nek 

način usmerjali k čuječnosti oz. k temu, da je svojo pozornost usmerjal na sebe, na svojo 

izkušnjo, na počutje, na svoje misli, čustva, telesne občutke, ipd. Na začetku in na koncu 

delavnic je pri njem prevladovalo čustveno stanje veselja oz. dobro počutje, za katerega je 

včasih uspel najti pristen vzrok, drugič ne. To je naravno, saj včasih ne vemo zakaj smo 

razpoloženi, tako kot smo. V literaturi beremo, da pomoč z likovno dejavnostjo vpliva 

pozitivno na počutje posameznika, izboljšuje njegovo psihofizično stanje, ima pomirjajoč in 

krepilni ter zdravilni učinek (Kariž, 2010; Kelly, 2010; Vogelnik, 1996). S pomočjo 

kvalitativne analize nismo opazili bistvenega izboljšanja počutja pred začetkom in na koncu 

srečanja, prav tako tekom vseh dvajsetih srečanj nismo opazili velikih razpoloženjskih 

sprememb posameznika. Generalno bi lahko rekli, da se je počutil na koncu delavnic znatno 

bolje, saj se je počutil svobodnega v izražanju, zadovoljnega, sprejetega, podprtega v tem kar 

je ustvaril, povedal, čutil in doživljal. S tem lahko potrdimo stališče, da likovno izražanje vodi 

k izboljšanju psihofizičnega stanja in počutja (Kelly, 2010; Rogers idr., 2012). 

Poleg zaznavanja svojega trenutnega počutja je posameznik na delavnicah uspel bolj ali 

manj poglobljeno razmišljati o čustvih, kot so veselje, strah, pogum, jeza, žalost in jih 

povezovati s svojimi življenjskimi situacijami. S tematskimi nalogami smo mu omogočili 

prepoznavanje in poimenovanje čustev ter tudi njihovo izražanje in ozaveščanje. K izražanju 

čustev smo ga spodbudili tudi z raziskovanjem različnega likovnega materiala, s pomočjo 

katerega je pridobival različne senzorne izkušnje, kar je pri njem povzročalo pozitivne 

vedenjske spremembe (veselje, navdušenje, spontanost, sproščenost) in kot pravi stroka, tudi 

stimulacijo obeh polovic možganov (Kelly, 2010).  

S pomočjo kvalitativne analize lahko potrdimo tudi, da z vključenostjo v PZLD 

posamezniki razvijajo občutke lastne vrednosti (Franklin, 1992) in da je prav zaradi 

spodbujanja zdrave samopodobe PZLD primerna oblika pomoči za osebe z nizko samopodobo 

med katere lahko nedvomno štejemo tudi osebe z ZMDR. Posameznik je s pomočjo likovnega 

izražanja in pogovora bolje spoznal samega sebe. Uspel je ozavestiti stvari, ki jih ima rad in ga 

veselijo in tudi tiste, ki jih ne mara in se ob njih neprijetno počuti. Ozavestil je svoje ravnanje v 

situacijah, ki se jih boji oz. so mu neprijetne. Zavedal se je potrebe po sproščanju in navedel 

svoje strategije sproščanja ter, kar je najpomembnejše, sprejel je sebe takšnega kakršen je. S 

tem je razvijal občutek lastne vrednosti ter samospoštovanja, s čimer je bil dosežen eden izmed 

glavnih ciljev PZLD (Kariž, 2010).  

Stroka poudarja, da je pri izvajanju pomoči zelo pomembna doslednost in stalnost (Kariž, 

2010). Strukture in rutine srečanj smo se večinoma držali z izjemo prvih dveh srečanj, kjer 

nismo dovolj dobro predvideli časa trajanja aktivnosti. Enkrat nam tudi ni uspelo načrtovati 
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aktivnosti tako, da bi z njo dokončal. Tudi prostor ni bil stalen, saj to ni bilo mogoče. 

Literatura piše o pomenu prostora, mirnega in varnega zavetja (Case in Dalley, 2014; Kariž, 

2010) vendar v praksi z menjavo prostora nismo opazili prevelike distrakcije, le znatno 

zmanjšano pozornost posameznika.  

5.5 Obravnava učinkov PZLD z analizo opazovalne sheme 

Z namenom bolj objektivnega spremljanja učinkov PZLD na posameznika smo kvalitativno 

raziskavo podkrepili s kvantitativno. V ta namen smo oblikovali opazovalno shemo (Priloga 

B), ki vključuje različna področja posameznikovega delovanja. Izpolnjevali smo jo neposredno 

po vsakem izvedenem srečanju. Na ta način smo lahko primerjali in analizirali napredek 

posameznika v predvidenem časovnem okviru in na koncu, ko smo zbrali vse podatke, 

preverili tudi ujemanje z rezultati, ki smo jih pridobili s pomočjo kvalitativne analize. 

Pridobljene rezultate smo v zadnji fazi kvantitativne analize prikazali grafično, kar nam je 

omogočilo bolj nazoren prikaz vpliva nudenja PZLD na posamezna področja posameznika.  

5.5.1 Počutje 

Kot prikazuje Slika 5-1, posameznik nikoli ni prišel na srečanje potrt ali nesrečen. Izjema je 

bilo predzadnje srečanje, na katerega je zamudil, kar smo pod opazovalno lestvico dopisali pod 

vznemirjenost oz. nelagodje zaradi zamude. Na začetku delavnice je imel na obrazu večkrat 

resen izraz, čakal je na navodila in poslušal kaj bova delala. V kolikor sva delavnico začela s 

spontanim pogovorom, je bil bolj sproščen, rahlo nasmejan in navadno poln pričakovanja, kaj 

bo sledilo. Izredno nasmejan in vesel je prišel na deveto delavnico, saj se je že veselil, da bo 

ponovno delal mandalo, kar je na osmem srečanju predlagal sam.  

 

Slika 5-1- Počutje na začetku in na koncu vsakega srečanja 
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Iz opazovalne sheme lahko razberemo, da število izvedenih srečanj ni vplivalo na počutje 

posameznika na začetku delavnice. Na koncu srečanja nikoli nismo beležili slabšega počutja 

kot na začetku, kar je pričakovano. Po končanih srečanjih je bil posameznik večinoma bolj 

sproščen kot na začetku srečanja, večkrat tudi vidno vesel in nasmejan. 

Opazna je manj izrazita tendenca dobrega počutja glede na število izvedenih srečanj. Če bi 

bila srečanja bolj pogosta in bi jih izvajali daljše obdobje, bi bila tendenca predvidoma lahko 

bolj izrazita.  

5.5.2 Upoštevanje pravil in navodil 

Kljub opozarjanju na dogovorjena pravila, sprva nekaterih ni upošteval - predvsem tega, da 

je med ustvarjanjem tiho, da se skušava pogovarjati skladno s temo pogovora. Klub 

opozarjanju in ponavljanju, je na te dogovore sproti pozabljal. Po več izvedenih srečanjih je 

pravila ponotranjil in jih je pri zadnjih srečanjih ob opozarjanju in ponavljanju bistveno bolj 

upošteval, kot prikazuje Slika 5-2. Pri zadnjih treh srečanjih tako niti ni potreboval ponavljanja 

splošnih dogovorov najine delavnice. Izboljšavo pri upoštevanju splošnih pravil lahko 

pripišemo ustaljeni rutini izvedbe aktivnosti, ki je omogočila posamezniku, da se je sčasoma 

navadi na način najinega dela.  

 

Slika 5-2- Upoštevanje navodil in pravil 

5.5.3 Vztrajnost 

Izrazito izboljšanje je opaziti na področju vztrajnosti (Slika 5-3). Dokončal je sicer vse 

naloge z izjemo ene (izdelava mandale na devetem srečanju), pri kateri vzrok za 

nedokončanost ni bilo pomanjkanje vztrajnosti, ampak prezahtevna naloga in posledično 

premalo časa za izdelavo izdelka. Za dokončanje nalog je na začetku potreboval stalno 

spodbudo, saj bi brez te pri nalogah vztrajal le krajši čas, oz. bi bili izdelki izredno površni. 

Postopoma je potreboval vse manj mojega spodbujanja in se je nalogam bolj posvetil in je 
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ustvarjal daljši čas. Proti koncu najinih delavnic (oz. zadnjih šest) je naloge opravljal 

samostojno, porabil je ves predviden čas za ustvarjanje. To lahko pripišemo bolj razvitemu 

občutku lastne vrednosti, na podlagi katere je posameznik bolj zaupal lastnim sposobnostim in 

bil posledično bolj motiviran za ustvarjanje .  

 

Slika 5-3- Vztrajnost pri izvajanju aktivnosti 

5.5.4 Pozornost 

Pozornost posameznika je tekom najinih srečanj nihala, a kljub temu opazimo rahlo 

tendenco povečanja njegove pozornosti kot prikazuje Slika 5-4. Pri nalogah so ga večkrat 

zmotili že najmanjši dražljaji, kot je tiktakanje ure, ropot zunaj razreda, pogled skozi okno ipd. 

Sprva ni bil usmerjen k nalogam, ampak se je želel le pogovarjati, oz. je postavljal veliko zanj 

stereotipnih vprašanj – kdaj spet pridem v službo, kaj bom počela doma, kateri dan imam 

rojstni dan, ali sem dobila kakšno elektronsko pošto, ipd. Bolj je bil usmerjen k nalogam 

abstraktne narave, ki so bile namenjene raziskovanju in eksperimentiranju z materiali. Takrat 

se ni odzval na vse moteče dejavnike v okolici ter je postavljal manj vprašanj. Nekajkrat pa je 

bil tudi popolnoma usmerjen k nalogi in se ni pustil motiti tudi ob večjih motečih dejavnikih, 

kot npr. vstop zaposlenega v razred.  

Ugotovimo lahko, da je bila pozornost večinoma odvisna od tega, koliko je bila določena 

aktivnost posamezniku zanimiva. Pri zadnjih srečanjih pa je bila pozornost ocenjena visoko, 

kar lahko pripišemo stalni rutini srečanj, pri katerih smo posameznikovo pozornost tudi stalno 

usmerjali v aktivnost.  
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Slika 5-4- Pozornost pri aktivnostih 

5.5.5 Komunikacija 

Na področju komunikacije smo tekom izvedenih srečanj opazili izrazitejši napredek (Slika 

5-5). V prvi polovici delavnic je bila njegova komunikacija praviloma bolj skopa. Na vprašanja 

je odgovarjal s kratkimi stavki in bil v pogovorih na temo delavnice redkobeseden. Pogovor 

smo spodbujali s podvprašanji, s pomočjo katerih je bil sposoben krajšega pogovora, čeprav 

večkrat ni vedel kaj bi povedal in bil sprva tiho. Dvomil je vase in svoje odgovore.  

Ko je ponotranjil dejstvo, da je vse kar pove pravilno, da na delavnici ni pravih in napačnih 

odgovorov, je postal bolj pogumen in je na vprašanja odgovarjal bolj sproščeno z več stavki. V 

drugi polovici najinih srečanj je bil bolj sproščen, kar se je odražalo v tudi v gostobesednosti. 

Bil je sposoben tudi daljšega pogovora, pri čemer je stvari pripovedoval in razlagal strnjeno.  
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Slika 5-5- Komunikacija med aktivnostjo 

Izrazit napredek smo opazili tudi na področju interpretacije izdelka, kar prikazuje Slika 5-6. 

Izdelke je sprva opisoval zgolj vsebinsko, oz. kakšni so in kaj je na njih upodobljeno. 

Postopoma je vedno pogosteje ob njih spregovoril tudi o sebi in v drugi polovici najinih 

srečanj tudi o svojih čustvih. Pri zadnjih srečanjih je interpretacije izdelka podal zelo celostno, 

pri čemer je vključil vsebinski opis, opis svojih čustev in počutja ter svoje razmišljanje. 

 

Slika 5-6- Komunikacija pri interpretaciji izdelka 
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Opaziti je tudi napredek na področju njegove samoiniciativnosti v pogovoru (Slika 5-7). 

Pogovor je sicer večkrat začenjal, a z zanj stereotipnimi vprašanji. Tudi če sem mu nanje 

odgovorila, ga moj odgovor pravzaprav ni zanimal in je že postavljal nova vprašanja. Pogovor 

se v tem primeru ni nikoli razvil. Čez čas me je začel resnično poslušati in se je odzival na 

moje odgovore, četudi so bili ti pogovori usmerjeni na vsakdan in ne na najino delavnico. Ko 

se je začel počutiti na delavnici varno, je bil večkrat sposoben tudi začeti pogovor skladno s 

temo delavnice pri čemer je veliko spraševal in pripovedoval.  

Splošni napredek pri komunikaciji gre pripisati predvsem simbolični naravi likovnega 

izražanja, ki spodbuja tudi lažjo ubeseditev misli in občutkov. Poleg tega smo z evalvacijo 

dosegli boljše samopoznavanje posameznika, ki je tako laže izražal svoje misli, še posebej o 

svojih notranjih občutjih.  

 
 

Slika 5-7- Iniciativnost v pogovoru med aktivnostjo in pri interpretaciji izdelka 

5.5.6 Uporaba likovnega materiala 

Likovni material je večinoma uporabljal primerno. Kot prikazuje Slika 5-8, ne moremo zaznati 

bistvenega napredka pri ustreznem in spretnem ravnanju z materialom, saj so rezultati precej 

nihajoči. Na začetku srečanj je z njim rokoval predvsem površno in nepremišljeno. Previdno, 

neodločno in nespretno je sprva uporabljal lomljiva risala, kot so oglje, oljni pasteli in 

voščenke, a se je hitro učil iz izkušenj in zmanjšal pritisk roke na podlago. Površen je bil tudi 

pri oblikovanju plastelina, ki mu je bil pretrd in se ni potrudil z njegovim gnetenjem in 

mehčanjem. Največ izvirnosti in spretnosti je pokazal, ko je sam izbiral likovni material in ko 

je pri ustvarjanju izdelka uporabljal več likovnih tehnik ter v splošnem pri rokovanju z novimi 

materiali (npr. marmoriranje, oblikovanje kinetičnega peska, slikanje z akrilom na veliki risalni 

površini in slikanje na mokro podlago). Ker smo torej skoraj pri vsakem srečanju uporabili 

drug likovni material oz. likovno tehniko in ker pri PZLD ne dajemo poudarka na kvaliteti 

izdelka, ni bilo pričakovati večjega napredka pri ravnanju z likovnim materialom.  
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Slika 5-8- Primernost uporabe likovnega materiala 

5.5.7 Zadovoljstvo z aktivnostjo 

Posameznikovo zadovoljstvo z aktivnostjo je precej variiralo, kot prikazuje Slika 5-9. Do 

nekaterih aktivnosti je bil ravnodušen, a jih je kljub temu vedno izvedel, medtem ko je pri 

drugih zelo užival in z njimi želel nadaljevati po poteku časa namenjenega ustvarjanju ali jih 

celo ponoviti na naslednjem srečanju (npr. marmoriranje in izdelava mandale). Število 

izvedenih srečanj torej ni vplivalo na njegovo zadovoljstvo.  

Razlog za njegovo ravnodušnost do aktivnosti na začetku delavnic lahko pripišemo 

nepoznavanju rutine in same narave srečanj. Naloge, ki so temeljile na razmišljanju o njem 

samem so bile zanj nekaj novega in ni vedel, kaj se od njega pričakuje. Tako se pri ustvarjanju 

ni povsem sprostil, ampak je želel le izvesti nalogo. Določene naloge (pri nadaljnjih srečanjih) 

kot npr. izražanje negativnih čustev (jeza in žalost) zanj niso bile enostavne in so mu 

predstavljale precejšen izziv, kar se je izražalo tudi v njegovi (ne)sproščenosti in posledično 

manjšem izražanju zadovoljstva. 

Kot smo že zapisali, je največ zadovoljstva je pokazal pri uporabi novih, njemu manj 

poznanih likovnih tehnik (npr. marmoriranje in oblikovanje kinetičnega peska) in pri 

aktivnostih, kjer je bil uspešen, npr. izdelava praskanke in mandale. Manj je bil zadovoljen pri 

dobro poznanih in večkrat uporabljenih tehnikah (npr. risanje s svinčnikom) in ko mu kaj ni šlo 

od rok, tako kot si je želel (npr. pri risanju z ogljem, kjer ni imel nadzora nad materialom, saj 

se mu je le ta pacal in lomil). 
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Slika 5-9- Zadovoljstvo z aktivnostjo 

5.5.8 Odnos do izdelka 

Svoje izdelke je vedno pokazal, nikoli se jih ni sramoval ali jih želel uničiti. Največkrat je 

bil z izdelkom zadovoljen in si na njem ni želel ničesar spremeniti, razen pri petem srečanju, 

ko je povedal, da je izdelek malo »spacan« in pri petnajstem srečanju, ko se mu je pri slikanju 

na mokro podlago pri prvem izdelku list preveč razmočil. Zelo so mu bili všeč tisti izdelki, za 

katere si je pri ustvarjanju vzel čas in se za končni izdelek potrudil (risanje mandale, 

praskanka). Takšne izdelke je s ponosom pokazal, želel je tudi, da jih fotografiram. Nekaj jih je 

tudi izbral in jih na svojo željo predstavil v šolskem glasilu.  

Tekom najinih srečanj je zadovoljstvo z izdelki precej variiralo (Slika 5-10) in ni zaznati 

tendence niti k večjemu zadovoljstvu, niti k bolj izraziti kritičnosti do izdelkov. Sklepamo 

lahko, da izvajanje PZLD ne vpliva na odnos posameznika do izdelka, ampak imajo največji 

vpliv uporabljeni likovni materiali, tema in narava aktivnosti pri njegovi izdelavi.  
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Slika 5-10- Odnos do ustvarjenega izdelka 

5.6 Obravnava samopodobe s pomočjo ocenjevalne lestvice 

Skozi proces ustvarjanja pri PZLD posamezniki razvijajo občutke lastne vrednosti, ki v njih 

lahko spodbudijo notranjo moč, motivacijo ter željo po razvijanju potencialov in postavljanju 

ter doseganju ciljev na različnih življenjskih področjih. Ker smo predhodno izpostavili 

samopodobo kot eno ključnih področij spremljanja osebe z ZMDR, smo dodatno izvedli oceno 

samopodobe posameznika. Pridobili smo njegove odgovore na vprašalnik v obliki ocenjevalne 

lestvice, predstavljene v poglavju 4.3.2 in prikazane v Prilogi C, ki je osnovana na temeljnih 

prvinah samopodobe (Youngs idr., 2000). Vprašalnik je posameznik izpolnjeval pred 

začetkom prvega srečanja in po koncu zadnjega, dvajsetega srečanja. To nam je omogočilo 

nazornejši prikaz vpliva izvedenih srečanj PZLD na posameznikovo samopodobo. Kot bomo 

videli v nadaljevanju, so bili njegovi odgovori po dvajsetih srečanjih na trditve ocenjevalne 

lestvice večinoma enaki, spremembe smo na tabeli 6-1 označili s sivo barvo ozadja. Dodatno 

smo opazili, da je bil pri drugem ocenjevanju bolj suveren v komunikaciji, pokazal je več 

zaupanja vase ter se je svojih lastnosti, potreb, čustev in želja bistveno bolj zavedal.  
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Tabela 5-4: Primerjava rezultatov ocenjevalne lestvice pred začetkom srečanj in po izvedenih 

vseh srečanjih 

OCENJEVALNA LESTVICA O SAMOPODOBI 

 

Preberite vsako od navedenih trditev in označite v 

razpredelnici trditev DA pri povedih s katerimi se strinjate in 

NE pri tistih, s katerimi se NE strinjate.  

Pred prvim 

srečanjem 

Po zadnjem 

srečanju 

 

 

 

DA 

 

 

 

NE 

 

 

 

DA 

 

 

 

NE 

Fizična varnost Všeč mi je okolje v katerem živim. 

Tam se počutim prijetno in varno.  

X  X  

 Rad imam svoj dom in se v njem 

počutim prijetno in varno. 

X  X  

 Rad imam šolo, center, ki ga 

obiskujem. Tam se počutim prijetno in 

varno. 

 

X  X  

 Ne bojim se nobenega sošolca.  

 

X  X  

 Ne bojim se nikogar v svoji soseski. 

 

X  X  

 Redko hodim k zdravniku zaradi 

bolečin v trebuhu ali glavobola.  

 

X  X  

 Imam zdravo telo. 

 

X  X  

 Moji starši so skrbni, pravični in 

poskrbijo zame. 

X  X  

Čustvena varnost Zaupam vase in svoje sposobnosti.  X  X  

 Lahko se smejem svojim napakam.   X  X 

 Govorim o svojih čustvih, to mi 

pomaga. 

 X X  

 Mislim, da moram vse obveznosti 

opraviti odlično.  

X   X 

 Znam si pomagati sam, ko sem v stiski 

ali pod stresom. 

 X X  

Identiteta Sem srečen. X  X  

 Le redko si želim, da bi bil kdo drug. X  X  
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 Všeč mi je moj izgled. X  X  

 Všeč mi je moje telo. X   X  

 Všeč so mi moje osebne lastnosti. X  X  

 Skrbim za svoj izgled. X  X  

 V vseh situacijah, tudi novih, se 

počutim udobno. 

X  X  

Pripadnost, 

odtujenost 

Imam najboljšega prijatelja.  X X  

 Drugi ljudje mi pomagajo, ko 

potrebujem pomoč. 

X  X  

 Držim se obljub, drugi vedo, da mi 

lahko zaupajo. 

X  X  

 Sam lahko izbiram prijatelje. X  

 

X  

 Drugi me hočejo vključiti v svoje 

dejavnosti 

X  X  

Kompetentnost Lahko dosežem, kar želim. X  

 

X  

 Sem pameten. X  X  

 Druge prosim za pomoč, ko jo 

potrebujem. 

X  X  

 

 Vedno moram biti najboljši. X  

 

 X 

Poslanstvo, smisel Pogosto razmišljam o prihodnosti 

 

 X  X 

 Vem kaj si želim v življenju  X X  

 Zadovoljen sem s sedanjim življenjem 

in se veselim prihodnosti.  

X  

 

X  

 Razmišljam o tem kaj želim postati v 

življenju 

 X X  

 Zanima me veliko stvari X  X  

 Imam cilje, ki jih bom dosegel.  X X  
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Rezultati, ki jih prikazuje Tabela 5-4, so pokazali, da ima posameznik najmanj težav na 

področju fizične varnosti, saj se tako v družinskem kot šolskem okolju počuti varno. Pred 

prvim in po zadnjem srečanju so bili njegovi odgovori na naša vprašanja popolnoma enaki, je 

pa drugič vsebinsko bolj bogato odgovarjal na posamezne trditve, kar nam kaže na to, da smo s 

PZLD pozitivno vplivali na njegovo komunikacijo. 

Veliko negotovost smo zaznali na področju posameznikove čustvene varnosti. Obakrat je 

sicer odgovoril, da zaupa v svoje sposobnosti, čeprav je bilo iz pogovora, govorice telesa in 

mimike obraza na prvem ocenjevanju razvidno, da dvomi vase in mu je pogovor o čustvih na 

ogrožajoč, saj je to področje, o katerem sicer ne govori in ne razmišlja. Pri drugem reševanju 

ocenjevalne lestvice je bil v komunikaciji bolj odločen, pogovor je bil prijetnejši, obseg 

komunikacije pa je bil povečan, kar kaže znatni napredek na področju zaupanja vase, kljub 

njegovemu enakemu odgovoru. Prvič je o sebi povedal, da ga njegove napake spravljajo v 

negotov in neprijeten položaj oz. da stvari, ki mu ne gredo od rok ne mara, jih ne počne in se 

jim izogne. Verjel je, da mora vse izpeljati odlično, da mora v vsem ustreči in ugajati. Ni vedel, 

kako si lahko pomaga oz. kako naj se sooča s stresom in pritiski. Pri prvem reševanju je tudi 

povedal, da o svojih čustvih ne govori in o njih ne razmišlja. Prav tako jih brez pomoči ni znal 

našteti. Z odgovori pridobljenimi na koncu srečanj lahko potrdimo, da je doživel največji 

napredek prav na področju čustvene varnosti. Povedal je, da lahko govori o svojih čustvih, a je 

to težko in da se po tem, ko se o njih pogovori, počuti bolje. Znal je tudi našteti osnovna 

čustva. Poudaril je, da mu je bilo všeč da sva se na najinih delavnicah o različnih stvareh 

pogovarjala – veselih in neveselih. Napredek se je pokazal tudi v njegovem spoznanju, da ni 

potrebno, da vse stvari naredi odlično. Povedal je, da mu je bilo na delavnicah super, ker je 

bilo vse prav, ni bilo pravih in napačnih odgovorov ter rešitev. Prav tako je pri drugem 

reševanju povedal, da si zna pomagati, ko je v stiski ali pod stresom in izrazil potrebo po 

sproščanju v naravi in pogovoru z drugimi. 

Negotovost smo zaznali tudi na področju identitete. Sam je pri prvem reševanju sicer 

povedal, da ni nikoli nesrečen, s čimer je svoja negativna čustva popolnoma zanikal. Povedal 

je, da si je všeč in da si ne želi, da bi bil kdo drug, mora pa paziti na svojo težo. Zavedal se je 

skrbi za zdravje in svoj videz. Povedal je, da je rad urejen, da se ukvarja s športom in zdravo 

prehranjuje. Rekel je, da se v vseh situacijah počuti udobno in prijetno, čeprav glede na našo 

kvalitativno raziskavo, to ne drži. Na vprašanja o sebstvu oz. identiteti je drugič sicer odgovoril 

enako, a lahko rečemo, da smo to področje okrepili s tem, ko smo mu dali priložnost 

razmišljati o sebi in ga na delavnicah spodbujali, da se je osredotočal na svoje pozitivne 

lastnosti. 

Na področju pripadnosti je v prvem reševanju ocenjevalne lestvice povedal, da nima 

prijateljev. Kot osebe, ki mu največ pomenijo, je navedel samo odrasle - mamo, učiteljico in 

vodjo kuhinje, kateri pomaga sestavljati jedilnike. Povedal je, da ve, da so mu odrasli 

pripravljeni pomagati, če potrebuje pomoč, na vrstnike pa se ne zanaša. Opisal se je kot 

zanesljivega, zavedal se je, da se je treba držati obljub. Pri drugem reševanju smo na področju 

pripadnosti zaznali le eno spremembo in sicer, da ima najboljšega prijatelja. 

Na področju kompetentnosti se je pri prvem odgovarjanju pokazalo, da ne razmišlja o 

svojih željah, sebi in svojih lastnostih ter kvalitetah. Vprašanja sem mu dodatno obrazložila, a 

je na vsa odgovoril pritrdilno. Pri drugem reševanju smo zaznali eno spremembo in sicer v 

tem, da je rekel, da je vse v redu, če mu kaj ne gre od rok. S pomočjo kvalitativne analize smo 

zaznali napredek tudi mi - večkrat nas je prosil za pomoč, ko jo je potreboval. Prav tako se je v 

situacijah, ko je imel priložnosti izbire znal samostojno hitreje odločiti, večkrat tudi brez 

našega odobravanja njegove izbire. 
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Na področju poslanstva in smisla na prvem ocenjevanju ni znal povedati, kaj si želi v 

prihodnosti. Povedal je, da o tem ne razmišlja. Hkrati je povedal, da je s svojim življenjem 

zadovoljen in nič ne bi spremenil. Rekel je, da ga zanima veliko stvari, a jih ni znal našteti. Na 

drugem reševanju je znal našteti stvari, ki ga zanimajo in jih ima rad. Povedal je, da si želi 

lepih oblek, hoditi v trgovine in na izlete. Znal je tudi povedati, kaj si želi v življenju – 

zaposliti v VDC-ju.  

Zaključimo lahko, da se je na podlagi ocenjevalne lestvice izboljšalo področje samopodobe 

posameznika - še posebej na področju čustvene varnosti in poslanstva. Zaradi same narave 

PZLD, kjer je poudarek na samem procesu in ne na končnem izdelku, smo posameznikovo 

izpostavljenost neuspehom omejili. Edini neuspeh je doživljal med procesom ustvarjanja, kjer 

pa smo poskrbeli za spodbudo tako, da se je z neuspehom soočil in z vnovičnim poskušanjem 

poskušal rešiti določen problem, ki ga je oviral na poti do uspeha. Na ta način se je krepila 

njegova zdrava samopodoba, ki se kaže na ustreznejšemu spopadanju s problemi ter z bolje 

definiranimi in izraženimi cilji za prihodnost.  

5.7 Obravnava samopodobe z uporabo vprašalnika 

Oceno vpliva PZLD na samopodobo posameznika smo dopolnili še z vprašalnikom 

opisanim v poglavju 4.3.2 (Priloga D). Izpolnila ga je strokovna delavka oz. pedagoginja 

skupine, v katero je vključen obravnavani posameznik. Tudi v tem primeru smo pridobili 

odgovore na vprašalnik pred začetkom in po zaključku izvajanja PZLD. Na ta način smo 

analizirali spremembe, ki smo jih v tabeli označili s sivo barvo ozadja. 

Tabela 5-5: Primerjava rezultatov vprašalnika pred začetkom srečanj in po izvedenih vseh 

srečanjih 

OCENA SAMOPODOBE 

 

Preberite vsako od navedenih trditev in označite v razpredelnici v 

kolikšni meri na lestvici 1-5 se z njo strinjate. 

Lestvica: 

  

1 - sploh ne 

drži,  

2 - v glavnem 

ne drži,  

3 - delno drži,  

4 - v glavnem 

drži, 

5 - povsem 

drži 

Trditev Pred prvim 

srečanjem 

Po zadnjem srečanju 

Drugim ljudem posveča veliko pozornosti.  4  4 

Poskuša komunicirati z drugimi otroki. 2 3  

Poskuša komunicirati z drugimi odraslimi. 4 4 

Ima dobro mnenje o svojih sposobnostih.  4 4 

Pozna svoje telesne sposobnosti. 3 3 

Pozna svoje lastnosti. 2 3  

Probleme rešuje sam, ne nasloni na odraslo 

osebo.  

2 3  
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Naredi veliko sam od sebe, tudi če mu ne reče 

odrasli.  

2 3  

Ob zavrnitvi ni potrt, poražen. 1 1 

Kaže upravičeno mnenje o sebi.  2 2 

Za družbo ima raje vrstnika kot odraslega. 2 3  

Ne sledi odraslemu in ne išče njegove 

naklonjenosti.  

1 1 

Veže se na določenega odraslega.  5 5 

Posnema vrednote in vedenje odraslega.  4 4 

Občuduje izbranega odraslega kot heroja, idol.  5 5 

Daje prednost družbi vrstnikov.  2 3  

Sledi vrstnikom in išče – želi, da bi ga priznali 

in sprejeli.  

2 2 

Se naveže na določenega vrstnika.  1 3  

Posnema vrednote odraslega, na katerega se 

naveže in ga občuduje kot heroja, idol.  

4 4 

Nima skrbi v zvezi z zdravjem, starši, družino, s 

šolo… 

2 2 

Je preplašen, ima strahove, bojazni . 3 3 

Verjame vase in svoje sposobnosti. 4 4 

Deluje sproščeno. 2 3  

Deluje samozavestno. 2 3  

Samostojno se odloča. 2 3  

Zna se postaviti zase. 3 3 

Sprejema samega sebe. 4 4 

Zna izražati svoje želje, potrebe, interese. 2 3  

Izraža čustva na sprejemljiv način. 2 3  

Prepoznava čustva. 2 3  

Uspešno se sooča z neuspehom. 1 2  

Sprejema kritiko. 3 3 

Prevzema odgovornost za svoja ravnanja. 3 3 

Samostojno rešuje konflikte. 1 1 
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Rešitev in vodenja ne išče pri drugih. 1 2  

Hitro je zadovoljen z rešitvami, je nekritičen. 5 5 

Ima visoka pričakovanja in ambicije. 2 2 

Je uspešen na glasbenem področju. 3 3 

Je uspešen na likovnem področju. 3 4 

Je uspešen na športnem področju. 4 4 

Je uspešen na dramskem področju.  3 3 

 

Rezultate odgovorov na vprašalnik prikazuje Tabela 5-5. Pedagoginja je pred začetkom 

izvajanja naših delavnic povedala, da posameznik veliko komunicira z odraslimi, vrstnike pa 

večinoma samo opazuje, a se jim ne pridruži. Večinoma komunicira neustrezno v obliki 

stereotipnih vprašanj, brez želje po odgovorih ali pa razlaga o enem in istem dogodku, ki se mu 

je pripetil pred kratkim. Po zaključku najine delavnice je opazila napredek na področju njegove 

komunikacije, saj je večkrat in bolj ustrezno vzpostavljal osebni kontakt. Mimoidočim, 

zaposlenim in sošolcem je tudi razlagal, na kateri delavnici je bil, kaj je tam počel, včasih je 

imel željo pokazati tudi izdelek.  

V tem času se je tudi povezal z sošolcem, s katerim sta začela skupaj hoditi na avtobus. To 

je bilo zanj nekaj novega, saj pred tem nikoli ni kazal zanimanja za vrstnike. Z novim 

prijateljstvom je tudi večkrat izrazil željo po druženju z vrstniki in je aktivnosti s prijateljem 

dal prednost pred družbo odraslih oz. zaposlenih. Pri aktivnostih se je tudi večkrat pridružil 

skupini, v kateri je bil dotični učenec.  

V primerjavi s začetnim stanjem je pedagoginja navedla napredek tudi na področju 

njegovega poznavanja samega sebe. Na prvem reševanju je povedala, da sebe slabo pozna in ni 

v stiku s samim seboj. Pri drugem reševanju je izpostavila, da pri pouku, ko se z učenci 

pogovarjajo o počutju in čustvih le-te lažje prepozna in jih občasno tudi ubesedi. Opazila je, da 

bolje prepozna osnovna čustva in jih lažje povezuje s konkretnimi situacijami. Bolj suvereno je 

pripovedoval o sebi, večkrat je izrazil, kaj mu je všeč in kaj ne. Zaznala je, da se pogosteje 

obrne na pomoč odrasle osebe, ko mu določena stvar ne gre in je manj odvisen od pobud in 

potrjevanja zaposlenih. Pred tem se je v situacijah, ko je pri določeni aktivnosti prišel do 

problema (npr. ni znal izračunati določenega računa), ni nikoli obrnil po pomoč ampak je 

pasivno čakal, da bo opažen. Še vedno se ne zna soočati z neuspehom, takrat se počuti 

nelagodno. Opazila pa je, da je nekajkrat svoje slabo počutje ob neuspehu uspel ubesediti in se 

tudi ob pogovoru hitreje pomiril.  

Napredek je bil izražen tudi na področju njegove samoiniciativnosti, saj ni več tako pasiven 

in potrebuje pri aktivnostih manj spodbud odrasle osebe. Ko se sooča z ovirami, težavami in 

strahovi ni prepričan vase, raje se umakne. Pogosteje vpraša kaj je v programu in na urniku, 

večkrat si tudi sam izbere aktivnost, ki mu je všeč. Včasih ga je bilo potrebno dodatno 

motivirati in mu dajati predloge ter spodbude, da je nekaj izbral in začel z aktivnostjo. 

Na tabeli vidimo izboljšanje tudi na področju njegove sproščenosti. Pedagoginja je zaznala, 

da je bolj sproščen tudi pri aktivnostih, ki mu niso blizu. Večjo sproščenost je opazila tudi na 
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področju njegovega ustvarjanja. Veliko lažje spregovori tudi o svojem počutju. Deluje tudi bolj 

samozavestno, kar se kaže v drži njegovega telesa in odločnejši komunikaciji. Pri pouku 

odgovarja na vprašanja bolj samozavestno, večkrat izrazi svoje mnenje ter se hitreje odloča, ko 

ima možnost izbire. Po dvajsetih srečanjih je pedagoginja opazila tudi napredek na področju 

izražanja želja, potreb in interesov, katere je večkrat izrazil, še vedno pa za to potrebuje 

spodbudo.  

Glede na pridobljene rezultate iz ocenjevalne lestvice in vprašalnika lahko zaključimo, da je 

posameznik napredoval na različnih področjih samopodobe predvsem pa pri poznavanju 

samega sebe in pri ustreznem reševanju problemov. Rezultat tega napredka je tako boljša 

vključitev v okolico, saj se je posameznik začel pogosteje družiti z vrstniki. Zaslug za to ne 

moremo pripisovati zgolj PZLD, saj so mu bile v šolskem letu nudene različne oblike pomoči. 

Vsekakor pa je PZLD ena izmed oblik pomoči, s katero lahko prav na podlagi pridobivanja 

pozitivnih izkušenj, občutka sprejetosti, zmožnosti in kompetentnosti, pomagamo 

posameznikom pridobivati občutek samozaupanja in lastne vrednosti ter tako prispevamo k 

izboljšanju njihove samopodobe. 

Na primer, ko je posameznik z likovnimi nalogami predčasno zaključeval in bil pri 

ustvarjanju površen, smo mu dali vedeti, da verjamemo vanj, da mu želimo s svojimi 

spodbudami pomagati in da smo prepričani, da zmore bolje. Z različnimi nalogami smo mu 

hkrati pomagali odgovoriti na vprašanje “kdo sem” in s tem vplivali na njegovo grajenje 

pozitivnega občutka lastne identitete. Ves čas smo ga spodbujali k raziskovanju lastnih zamisli, 

sposobnosti in interesov ter poudarjali, da naj se ne trudi ugajati nam, ampak prisluhne 

samemu sebi. Dovolili in spodbujali smo ga k temu, da je sodeloval pri odločitvah glede 

vsebine ter izbire likovnih tehnik in materialov in mu s tem pokazali, da ga upoštevamo in 

cenimo njegovo mnenje. S tematskimi pogovori (o čustvih, prijateljstvu) smo mu pomagali k 

razumevanju narave teh pojmov in mu pomagali spoznati njihovo vrednost in pomen. 

Spodbujali smo ga k pogovoru o negativnih čustvih in stresnih situacijah in o načinih 

sprostitve z namenom, da ga opolnomočili in bi se tudi sam uspel uspešno soočati z 

neprijetnimi dogodki ter začutil svojo moč. S pogovorom o njem, o njegovih ciljih, željah in 

prihodnosti smo prispevali k pridobitvi občutka, da ima njegovo življenje smisel in smer.  
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6 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 

Napredek posameznika na področju komunikacije, samopodobe, ozaveščanja, 

prepoznavanja in izražanja čustev pripisujemo sami organizaciji našega dela – srečanja so bila 

redna, intenzivna, proces pa smo sproti spremljali, vrednotili in iskali možnosti za čim bolj 

aktivno udeležbo posameznika. Individualno delo nam je omogočilo hitro vzpostavljanje 

zaupnosti, ki je predpogoj za terapevtsko delo oz. spodbujanje posameznikovega razvoja na 

področjih, ki smo jih raziskovali. Prav tako smo se v procesu nudenja PZLD z individualno 

obliko dela lahko popolnoma prilagodili posamezniku in smo teme, likovne tehnike in 

materiale izbrali glede na njegove potrebe, prav z namenom spodbujanja v nadaljevanju 

opisanih področij. 

Opravljena raziskava ima tudi nekatere omejitve. Pridobljenih rezultatov na podlagi 

singularne študije primera ne moremo generalizirati. Določeno omejitev predstavlja tudi 

trajanje raziskave, saj bi bilo za jasnejše rezultate potrebno spremljati proces nudenja pomoči 

daljše časovno obdobje. Izpostavimo lahko tudi znatni vpliv lastne udeležbe na pristranskost 

raziskave, saj kvalitativni pristop daje večjo svobodo raziskovalčevi subjektivnosti. Obenem se 

nam postavlja vprašanje o trajnosti učinkov in o prenosu pridobljenih veščin v druge 

okoliščine.  Hkrati posameznikovega napredka ne moremo pripisovati zgolj PZLD ampak je 

rezultat truda strokovnega tima, staršev in pomembnih drugih oseb, ki so obravnavani osebi 

nudili podporo in pomoč. Lahko pa trdimo, da je glede na pridobljene rezultate naše raziskave, 

PZLD pomembno prispevala k uresničevanju potencialov osebe z ZMDR in osebni rasti oz. k 

izboljšanju kakovosti njegovega življenja. 

6.1 Ali PZLD pri proučevani osebi krepi besedno komunikacijo? 

Na podlagi kvalitativne in kvantitativne analize (Poglavje 5) lahko potrdimo tezo, da je s 

pomočjo PZLD posameznik tekom dvajsetih srečanj okrepil svoje komunikacijske 

sposobnosti. Konkretno smo ta napredek zaznali v obsegu njegove besedne komunikacije. Bil 

je sposoben daljšega pogovora, pripovedovanja, razlaganja in občasno celo utemeljevanja. 

Večkrat je dal pobudo za komunikacijo in tudi samoiniciativno prosil za pomoč, ko jo je 

potreboval. Spremembe smo zaznali tudi na področju njegove nebesedne komunikacije, saj je 

bil pri komuniciranju bolj sproščen in odločen. Najmanjši napredek smo zaznali pri izražanju 

negativnih mnenj in čustev, katera je na samem začetku popolnoma zanikal, pozneje pa jih je 

sicer občasno uspel ubesediti, a se je ob tem počutil izredno neprijetno.  

Besedno komunikacijo je razvijal spontano med samim oblikovanjem izdelka in usmerjeno 

pri evalvaciji procesa ustvarjanja, svojega doživljanja in občutkov. Napredek na področju 

komunikacije posameznika v največji meri pripisujemo samim izdelkom, ki so se izkazali kot 

pomemben pripomoček za spodbujanje njegove komunikacije, saj so nam predstavljali vir 

informacij o posamezniku in izhodišče za pogovor. S tem, ko nam je posameznik pokazal svoj 

izdelek, je naredil korak od procesa likovnega izražanja do sprejetja izdelka kot objekta, ki 

nam je s svojo konkretnostjo dajal neomejene možnosti za usmerjeni pogovor. Posredni pristop 

nam je preko izdelkov omogočal komunikacijo, ki je bila za posameznika manj ogrožajoča in 

je zato v varnem okolju na prijeten način lahko pridobival nove komunikacijske veščine. Na 

podlagi naših navodil za ustvarjanje ter vprašanj, ki so se nanašala na uporabo likovnih 
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materialov in likovnih elementov v njegovih izdelkih (oblike, liki, figure, barve, prostor, 

tekstura), smo spodbujali spretnosti poslušanja in govorjenja posameznika ter njegovo uporabo 

jezika. S pogovorom o njegovem doživljanju ustvarjalnega procesa, o občutkih in počutju, smo 

posamezniku omogočili lažjo verbalizacijo čustev. Pri razčlenjevanju vsebine izdelkov smo mu 

dodatno pomagali z odprtimi vprašanji, ki so se nanašali na sam izdelek (npr. predstavi mi 

sliko, na kaj pomisliš, ko pogledaš izdelek ) in nato z vprašanji, ki so mu pomagala, da je še 

bolj konkretno lahko opisal predstavljeno vsebino (npr. opiši osebe na sliki, opiši zgodbo na 

sliki, opiši počutje oseb na sliki, ipd). Z vprašanji o tem, kje se na sliki nahaja on sam, katera 

oseba mu je najbolj podobna itd., smo še dodatno prispevali k vzpostaviti njegovega odnosa z 

izdelkom in omogočili bolj poglobljeno interpretacijo izdelka.  

6.2 Ali PZLD pri proučevani osebi krepi potrjevanje lastne 

vrednosti in s prispeva k oblikovanju zdrave samopodobe? 

Na podlagi kvalitativne in kvantitativne analize ter anketnih vprašalnikov o samozavesti 

(Tabela 5-4, Tabela 5-5, Poglavje 5) lahko potrdimo tezo, da likovne dejavnosti povečujejo 

osebno kompetentnost in samopotrjevanje posameznika ter s tem pomagajo pri grajenju zdrave 

samopodobe. S tem nadalje vplivamo na kvaliteto življenja posameznika, na njegovo 

postavljanje in doseganje ciljev, motivacijo, na kvaliteto socialnih odnosov, ipd.  

Pozitivne učinke PZLD na zdravo samopodobo posameznika pripisujemo našemu odnosu 

do njega - stremeli smo k temu, da se je počutil razumljen in sprejet v svojem načinu 

ustvarjanja in razmišljanja. Naš poglavitni cilj je bil, da bi se sprejel takšnega kot je, oz. da bi 

razvil zadostno mero samospoštovanja in občutka lastne vrednosti. Ob morebitnih težavah med 

ustvarjanjem, ki jih je doživljal kot neuspeh, smo ga spodbujali k čim bolj samostojnemu 

reševanju problemov in k vztrajanju pri aktivnosti. S tem ko je izdelke v polnosti ustvaril sam 

in je končni uspeh pripisal sebi (svojim sposobnostim in trudu), smo pomembno vplivali na 

njegovo osebno kompetentnost, samoučinkovitost in samopotrjevanje. Z doživljanjem uspehov 

smo mu dali spodbudo za nadaljnji trud, s čimer smo dodatno spodbujali razvijanje njegovih 

spretnosti. To, da se je počutil sposobnega, je pozitivno vplivalo na njegovo samospoštovanje.  

Z izbiro vsebine oz. tem za ustvarjanje (upodobitev sebe kot žival, avtoportret, ipd.) smo 

stremeli k temu, da bi mu omogočili spoznavanje in raziskovanje samega sebe - na neposreden 

način preko pogovora in posredno preko ustvarjanja izdelkov. Preko boljšega poznavanja sebe 

je posameznik razvil bolj realen pogled nase, kar je osnova za zdravo samopodobo.  

6.3 Ali PZLD pri proučevani osebi krepi ozaveščanje, izražanje in 

prepoznavanje čustev? 

Na srečanjih je posameznik uspel ozavestiti svoja pozitivna in negativna čustva, ni pa 

premagal napetosti in nesproščenosti ob soočanju z negativnimi čustvi. Na splošno lahko 

rečemo, da je svoja čustva po končanih delavnicah zaznaval bolj diferencirano in v večjem 

obsegu. V procesu PZLD je posameznik čustva izražal tako posredno preko likovnega 

ustvarjanja kot tudi neposredno s pogovorom. S tem jih je bolje spoznal in o njih tudi več 

razmišljal, kar je bistveni pogoj za njihovo ozaveščanje in obvladovanje. Likovno izražanje 

negativnih čustev mu je prineslo olajšanje in dalo priložnost za njihovo ubesedenje, 

ozaveščanje in nadaljnje raziskovanje. Srečanja so tako posamezniku pomagala spoznati, da se 

mu čustev ni treba bati in da je doživljanje tako pozitivnih kot negativnih čustev povsem 

običajno.  
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Napredek na področju ozaveščanja, izražanja in prepoznavanja čustev lahko pripišemo tudi 

temu, da je bila likovna oblika izražanja čustev za posameznika lažja, kot pa njihovo 

neposredno izražanje v stvarnih življenjskih situacijah. Hkrati so nam nastali izdelki s svojo 

konkretnostjo omogočili dodatno raziskovanje njegovega čustvenega sveta.  

Ključnega pomena za prepoznavanje in ozaveščanje čustev je bila izbira usmerjenih tem 

ustvarjanja (veselje, sreča, žalost, slikanje ob razpoloženjski glasbi, ipd.), s katerimi smo 

posameznika želeli spodbuditi k razmišljanju o različnih čustvih. Po likovni dejavnosti smo ga 

poskušali tudi usmeriti v njihovo apliciranje na njegove konkretne življenjske izkušnje. Pri 

izbiranju tem smo bili previdni, saj nismo želeli zbujati močnih čustev, s katerimi se 

posameznik še ni bil pripravljen soočiti. Za bolj poglobljeno delo na obravnavanem področju 

bi bilo potrebno PZLD izvajati daljše časovno obdobje. 

6.4 Ali PZLD pri proučevani osebi ugodno vpliva na počutje 

(sprostitev, zadovoljstvo, veselje)?  

Splošno počutje posameznika se po vseh izvedenih srečanjih nudenja PZLD ni bistveno 

spremenilo, kot prikazujejo rezultati opazovalne sheme (Slika 5-1). To lahko pripišemo 

dejstvu, da se je že na začetku srečanj dobro počutil, bil poln energije ter je vedno z 

zanimanjem pričakoval likovno aktivnost. Lahko pa rečemo, da je bil po koncu vsakega 

srečanja večinoma bolj sproščen in enakega ali boljšega razpoloženja kot na začetku.  

Ugodno vplivanje PZLD na počutje posameznika pripisujemo sami naravi PZLD, saj gre za 

doživljajsko in praktično dejavnost. S tem ko je posameznik na vseh srečanjih ustvaril nekaj 

konkretnega, njemu lastnega, smo mu dali možnost za doživetje uspeha, sreče in zadovoljstva. 

Doživljanje veselja med nudenjem PZLD pripisujemo tudi uporabi novih in raznolikih 

materialov ter raznovrstnih aktivnosti, ki so posamezniku predstavljale izziv. Na ta način smo 

ga motivirali za delo in mu dali možnost, da je ob doseganju zastavljenih nalog doživel uspeh 

in osebno potrditev. Ves čas smo ga spodbujali k napredku in k temu, da v aktivnost vloži trud, 

s čimer smo dodatno prispevali k doživljanju osebne potrditve, ponosa in zadovoljstva. V 

okviru srečanj je svoja čustva (še posebej negativna) manj zadrževal v sebi, s čimer smo 

sprostili njegove notranje napetosti.  

Kljub temu, da delavnica sama po sebi ni predstavljala zgolj sproščujoče in zabavne 

aktivnosti, ampak usmerjen proces, ki je od posameznika zahteval aktivno sodelovanje in delo 

na sebi, bi generalno lahko rekli, da se je na koncu delavnic počutil znatno bolje, saj se je 

počutil svobodnega v izražanju, zadovoljnega in sprejetega ter podprtega v tem kar je ustvaril, 

povedal, čutil in doživljal.  

6.5 Ali PZLD pri proučevani osebi spodbuja izražanje potreb, 

želja in interesov? 

Na podlagi kvalitativne analize lahko potrdimo tezo, da je bil tekom srečanj posameznik v 

izražanju svojih potreb, želja in interesov vedno bolj suveren. To v prvi vrsti pripisujemo temu, 

da se je na podlagi razmišljanja o sebi svojih lastnosti, potreb, čustev in želja bistveno bolj 

zavedal. S tem, ko smo mu na delavnici dali moč samoodločanja in avtonomije, jih je tudi 

večkrat izrazil, kar pripisujemo vzpostavitvi odnosa zaupanja v varnem okolju, kjer je bil 

sprejet, upoštevan in slišan. Pokazali smo mu spoštovanje, zanimanje za njegovo ustvarjanje in 
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za vse, kar je povedal. Pri njegovih prizadevanjih smo ga ves čas spodbujali in se pozitivno 

odzivali na njegove pobude ter mu, kadar je bilo to potrebno, pomagali, da jih je uresničil.  

Zaradi individualne oblike dela posameznik ni imel priložnosti za pasivnost, ampak je ves 

čas aktivno sodeloval – odločal se je o likovnih motivih, materialih, pripomočkih, o načinu in 

obsegu svoje komunikacije, oz. koliko svojih osebnih vsebin bo delil z nami. Pri tem smo ga 

usmerjali k čim večji samostojnosti, kar je dodatno spodbudilo izražanje njegovih potreb (po 

dodatnem materialu, pomoči, ipd.). Z doživljanjem osebne potrditve ob ustvarjenih izdelkih je 

posledično pokazal več zaupanja vase, kar je spodbudilo, da je svoje potrebe večkrat izrazil 

tudi verbalno. 

Aktivna vključenost v proces, možnosti izbire in soodločanja ter ustvarjanje konkretnih 

izdelkov so posamezniku dale občutek učinkovitosti, kontrole in samoodločanja - torej 

spoznanja, da je sam kreator svojega življenja in da nanj vpliva prav z izražanjem svojih 

potreb, želja in interesov.  
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7 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo predstavili PZLD kot eno izmed oblik nudenja pomoči osebi z 

ZMDR. Iz predhodno prebrane literature smo ugotovili, da lahko PZLD pozitivno učinkuje na 

različna človekova področja, med katerimi najdemo tudi tista, na katerih imajo težave osebe z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju (motorika, zaznavanje, govor in komunikacija, 

čustvovanje, pozornost in koncentracija, samopodoba, ipd.). Kot temeljni cilj te magistrske 

naloge smo si torej postavili ovrednotenje pomena in vloge PZLD pri nudenju pomoči osebi z 

ZMDR, oceno vpliva PZLD na kvaliteto življenja osebe ZMDR in določitev specifičnih 

metodičnih in didaktičnih prilagoditev, ki jih moramo upoštevati pri izvajanju PZLD pri osebi 

z ZMDR.  

Relevantne ugotovitve smo pridobili z izvedbo študije primera osebe z ZMDR. Osredotočili 

smo se predvsem na njene primanjkljaje na področju besedne komunikacije, samopodobe oz. 

samospoštovanja ter prepoznavanja in izražanja čustev, potreb in interesov, saj smo ta področja 

izpostavili kot tista, na katerih lahko osebe z ZMDR z obiskovanjem srečanj PZLD najbolj 

napredujejo. S pomočjo v naprej pripravljenih obrazcev smo uspeli spremljati posameznikovo 

vključenost v proces PZLD, z izbranimi aktivnostmi pa smo ves čas spodbujali posameznikovo 

doživljanje uspeha ter številne možnosti likovnega in verbalnega izražanja. Izbrana oseba je 

bila, kot smo pričakovali na začetku, pripravljena in motivirana za sodelovanje, sposobna je 

bila razumeti naša navodila, se likovno izražati z različnimi pripomočki in materiali in 

sodelovati v razgovoru, kar nam je omogočilo uspešno izvajanje zastavljenega programa in 

beleženje napredka. Za namen raziskave smo izvedli dvajset srečanj, ki smo jih izvajali enkrat 

tedensko po šestdeset minut v obliki interesne dejavnosti. Poudarek smo dali rasti, razvoju in 

izboljšanju kvalitete življenja posameznika. 

Analizo učinkov nudenja PZLD smo v prvi fazi izvedli s kvalitativnim raziskovalnim 

pristopom ter oblikovali končno teoretično formulacijo, s katero smo ugotovili, da je bila 

PZLD za osebo z ZMDR primerna oblika pomoči in s tem potrdili, da gre pri PZLD za takšno 

obliko pomoči, ki je primerna za vsakega človeka, še posebej pa za osebe s težavami na 

govornem, motoričnem, kognitivnem in socialnem področju. V drugi fazi smo z uporabo 

kvantitativnega raziskovalnega pristopa še dodatno ocenili oz. potrdili napredek posameznika. 

V proces ocenjevanja smo vključili posameznika in njegovo pedagoginjo, tako da smo 

analizirali njune odgovore na predhodno sestavljeno ocenjevalno lestvico oz. vprašalnik in 

tako še bolj celostno odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Pri kvalitativni analizi smo ugotovili, da se je posameznik na naših srečanjih počutil dobro, 

sproščeno in varno, da je pri vseh aktivnostih sodeloval in da je s pomočjo likovnega medija 

lažje in bolj podrobno ter odprto spregovoril o sebi. Največji napredek smo zaznali na področju 

besedne komunikacije, saj je sčasoma svoja razmišljanja, želje in čustva pogosteje in bolj 

suvereno izražal. Zelo pomembno je, da je začel izražati tudi negativna mnenja in čustva, 

katera je sprva zanikal. Glede na to, da ima komuniciranje osrednjo vlogo v naših življenjih, 

lahko rečemo, da smo z izboljšanjem komunikacijskih spretnosti in znanja jezika, kar se je 

pokazalo v obogatenem besednem zakladu oz. obsežnejši besedni komunikaciji ter bolj 

sproščeni telesni govorici, prispevali k večji kakovosti življenja posameznika. Z likovnim 

izražanjem čustev in govorjenjem o čustvih v varnem okolju smo spodbudili izražanje 

posameznikovih občutkov in čustev tudi v drugih komunikacijskih interakcijah.  
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Kvantitativna analiza je ugotovitve iz kvalitativne analize potrdila. Največji napredek smo 

opazili na področju komunikacije, izboljšanje pa je bilo zaznati tudi na področju vztrajnosti, 

pozornosti, samoiniciativnosti in samopodobe posameznika. Posebnost PZLD je, da ob 

upoštevanju prilagoditev za delo z osebami z ZMDR, omogoča posamezniku, da je v samem 

procesu aktiven in da doživlja uspeh. Pričakovano je torej bilo, da bomo zato zabeležili 

izboljšanje na področju posameznikove samopodobe in samospoštovanja. Iz ocenjevalne 

lestvice, ki jo je izpolnjeval obravnavani posameznik, smo zaznali bistven napredek na 

področju njegove čustvene varnosti. Pri opisovanju svojih čustev je bil po koncu srečanj bolj 

suveren, bolj je zaupal vase ter se svojih potreb in čustev bolje zavedal. Prav tako je na 

področju poslanstva obsežneje izražal svoja zanimanja in svoje želje za prihodnost. Iz 

vprašalnika, ki ga je pred začetkom srečanj in po zaključku nudenja PZLD izpolnjevala 

pedagoginja, smo zaznali napredek tako na področju samopodobe kot tudi na področju 

komunikacije. Posameznik je komuniciral obsežneje in bolj sproščeno tako z odraslimi kot tudi 

z vrstniki, bil je bolj samoiniciativen, odločnejši ter je bolje prepoznaval in izražal svoja 

čustva. S tem smo pripomogli k dvigu kvalitete njegovega življenja, saj smo z izboljšanjem 

komunikacije vplivali tako na njegovo samopodobo kot tudi socializacijo. S tem smo vplivali 

na njegovo ravnanje in odnose izven okvirov naših srečanj, na to, česar se bo  lotil, na njegovo 

vztrajnost in kako se bo obnašal v odnosu do sebe in drugih. 

Na podlagi izvedene študije primera lahko zaključimo, da PZLD pri osebi z ZMDR 

spodbuja besedno komunikacijo ter izražanje potreb, želja in interesov, krepi ozaveščanje, 

izražanje in prepoznavanje čustev ter potrjevanje lastne vrednosti, ugodno vpliva na zdravo 

samopodobo ter na splošno počutje posameznika. Pri tem ob upoštevanju individualnih 

posebnosti in ustreznih prilagoditev za delo z osebami z ZMDR lahko PZLD vpliva na 

kvaliteto življenja in v določeni meri na kompenzacijo primanjkljajev posameznika.  

Izvedena raziskava ima tudi svoje omejitve, saj gre za singularno študijo primera, kar 

pomeni, da pridobljenih ugotovitev ne moremo posplošiti. Obenem ne moremo zanemariti 

vpliva lastne udeležbe pri pridobivanju rezultatov, ki delno temeljijo na subjektivnih ocenah. 

Za bolj jasno izražene učinke bi morali tudi podaljšati čas izvajanja PZLD. Omejitev 

predstavlja tudi pomanjkanje dodatnih analiz, ki bi jih izvajali v drugih okoliščinah in v 

poznejšem obdobju, s čimer bi preverili uporabo naučenega v novih situacijah in trajnost 

učinkov PZLD.  

Vsekakor področje PZLD potrebuje še dodatne raziskave, ki bi ovrednotile to obliko 

pomoči ter na znanstven in sistematičen način čim bolj izolirano predstavile pozitivne učinke 

PZLD na osebe z ZMDR. Za nadaljnje delo predlagamo obsežnejše in dolgoročnejše 

raziskave, ki bi npr. z naključno porazdeljeno populacijo med kontrolno in obravnavano 

množico, še natančnejše izpostavile učinke PZLD na področjih kot so komunikacija, 

samopodoba, izražanje čustev, ipd. Upamo, da bo naša raziskava spodbuda strokovnjakom na 

področju PZLD za nadaljnje študije, zlasti za to, da bi se naše ugotovitve pridobljene na študiji 

primera preverile na večjem vzorcu in bomo tako lahko naše ugotovitve posplošili na širšo 

populacijo. Rezultati raziskave so pokazali pozitivne učinke PZLD, kljub temu, da gre za 

odraslo osebo. Predvidevamo lahko, da bi bili učinki v primeru nudenja PZLD v zgodnejšem 

življenjskem obdobju še večji. 

Zavedati se moramo, da je PZLD le ena izmed oblik pomoči osebam z MDR in da vsaka izmed 

njih pridoda majhen delček v skupni cilj vseh strokovnjakov – bolj kakovostno življenje oseb z 

ZMDR. Ob tem je pomembno poudariti, da so si osebe z ZMDR med seboj različne in s tem 

tudi variira učinek določene metode pomoči. Univerzalne metode ni, tako da je ena izmed 

temeljnih nalog strokovnjakov, ki osebe z ZMDR obravnavajo, najti ustrezne oblike pomoči, ki 
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jim bodo pomagale tako, da bodo živeli čim bolj polno življenje. Pri tem pa ima lahko 

pomembno vlogo tudi PZLD.  
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 Priloga A – Načrtovanje in izvedba aktivnosti ter 

kodiranje 

Zaporedna številka srečanja: 1 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: likovna učilnica 

Pripomočki: lepilo, škarje, bel list formata A3, suh risarski material (svinčniki, barvice, flomastri, voščenke), 

revije, časopisi, lestvica mimičnih obrazov, epruveta, lonček z vodo.  

Cilji: razmišljanje o sebi, razvijanje ustvarjalnosti, razvijanje sproščene komunikacije, sprejetje dogovorov in 

pravil, seznanitev z merskima pripomočkoma (lestvico mimičnih obrazov in aquatestom), izbira obraznega izraza 

zase oz. za svoje čutenje na začetku in koncu srečanja, pokazati zadovoljstvo z dejavnostjo s pomočjo merilne 

posode oz. epruvete. 

Tema: Jaz sem. 

Likovna aktivnost: Ustvarjanje kolaža iz slik iz revije. Navodilo: Iz revij izberi tiste slike oz. fotografije, ki 

te spomnijo nate, jih izreži in nalepi na risalni list. Za tem napiši še svoje ime ter ga po želji okrasi. Svojemu 

izdelku da tudi naslov.  

Potek dogajanja: Seznanim ga z interesno dejavnostjo, vsebino, trajanjem in potekom najinih srečanj. Skupaj 

oblikujeva pravila vedenja in sodelovanja ter skupni dogovor. Seznanim ga z lestvico mimičnih obrazov in 

Aquatestom. Sledi vprašanje o trenutnem počutju z navodilom, da izbere obrazni izraz zase na lestvici mimičnih 

obrazov. Za tem sledi predstavitev teme, navodilo za ustvarjanje, priprava prostora in materiala, ustvarjanje na 

temo »jaz sem«, pogovor o nastalem izdelku in procesu ustvarjanja, vrednotenje aktivnosti z Aquatestom ter 

vrednotenje počutja ob koncu najinega srečanja na lestvici mimičnih obrazov. Po tem sledi pospravljanje prostora 

in načrtovanje naslednjega srečanja.  

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Na hodniku 
1
me je že zjutraj vprašal, ali se ob 14 uri vidiva in 

rekel, da 
2
komaj čaka na začetek aktivnosti. Pred začetkom 

srečanja me je 
2 
neučakan čakal pred razredom. Med seznanjanjem 

z interesno dejavnostjo, pravili in potekom najinih delavnic je bil 

resen in je 
3
zbrano poslušal. Večkrat sem poudarila, da je na najini 

delavnici vse, kar ustvari in pove dobro in pravilno, da ni pravih in 

napačnih odgovorov in ocenjevanja izdelka. To mu je bilo všeč, 

saj je sam ponovil, 
4
da lahko vse pove in naredi kar hoče. 

Dogovorila sva se tudi, da med ustvarjanjem ne govori, ampak 

skuša delati v tišini. S tem se je strinjal. Med ustvarjanjem izdelka 

je na to 
5
pozabljal in me ves čas kljub mojim 

6
opozorilom oz. 

opominjanju na najino pravilo 
7
spraševal stvari, ki niso bile v 

povezavi s temo najine delavnice (ali naslednji dan delam, kaj 

bom imela za kosilo, ali sem bila prejšnji dan v službi, kaj bom 

počela doma, ali imam svoje otroke v vrtcu).  

 Vse slike iz revij je izrezal hitro, 
8
nenatančno in jih sproti nalepil 

na papir. Ob tem si je roke 
9
umazal z lepilom, 

10
kar mu ni bilo 

1
samoiniciativnost v pogovoru neskladno s 

temo; 
2
veselje do sodelovanja; 

3
pozorno 

poslušanje navodil; 
4
samoiniciativnost v 

pogovoru skladno s temo; 
5
neupoštevanje 

pravil z govorjenjem med ustvarjanjem;  

6
potreba po ponavljanju pravila o tišini med 

ustvarjanjem; 

7
samoiniciativnost v pogovoru neskladno s 

temo;  

 

 

8, 9, 11, 15
površnost, hitenje;  
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všeč. Slike je lepil na papir 
11

ne da bi pomislil, kakšen končni 

izdelek si želi in ni pazil na to, da bi mu ostalo dovolj prostora za 

zapis svojega imena. Z ustvarjanjem izdelka 
12

je želel nehati že pri 

tretji nalepljeni sliki, a sem ga 
13

spodbujala, da naj nadaljuje in 

najde še kakšno sliko, ki ga spomni nanj. 
14

Ves čas je pogledoval 

proti meni, proti uri in skozi okno. Z imenom in priimkom se je na 

koncu samo 
15

hitro podpisal s pisanimi črkami v desni spodnji kot 

risbe. 

Lestvica mimičnih obrazov 
16

mu je bila nekaj novega in s tem 

zanimiva. Na njej je takoj 
17

prepoznal vesel in žalosten obraz in to 

povedal 
18

glasno in razločno, za nevtralnega pa je rekel, da je 

nekaj vmes. Nato sem ga povabila, da pokaže svoje trenutno 

počutje. 
19

Navodilo je razumel. Povedal je, 
20

da se počuti super in 

pokazal na vesel obraz. 

Aquatest mu je bil 
21

zelo zanimiv, zlasti nalivanje vode v 

epruveto, kar je spremljal 
22

z nasmehom na obrazu. Razumevanje 

sva preizkusila tako, da sem ga vprašala, koliko ima rad sladoled 

in koliko ima rad paradižnik (za katerega mi je pedagoginja 

povedala, da ga ne mara). Prvič je napolnil celo epruveto, drugič 

je natočil čisto malo vode, kar je pomenilo, da 
23

razume navodila. 

Aquatest je razumel kot igro, kar mu je bil všeč, saj je dejavnost 

spremljal 
24

z nasmehom na obrazu in z veseljem odgovarjal, da 

ima zelo rad 
25

sladoled, čokolado in Bansija (lik iz otroške 

oddaje), 
26

paradižnika pa ne mara in mu ga ni treba jesti. Vprašal 

me je, 
27

ali bova tudi drugič to počela. 

Na koncu srečanja 
28

me je vprašal, ali se čez en teden spet vidiva 

ob isti uri.  

10
nelagodje, ker je umazan;  

12
površnost, hitenje 

13
potreba po spodbudi za nadaljevanje z 

ustvarjanjem;  

14
neosredotočenost, beganje pozornosti;  

16, 21
zanimanje za aktivnost;  

17
prepoznavanje čustva veselja in žalosti na 

lestvici mimičnih obrazov, 
18

odločnost v 

komunikaciji;  

19
razumevanje in upoštevanje navodila za 

ocenjevanje svojega počutja; 
20

izražanje 

dobrega počutja;  

22
zadovoljstvo ob aktivnosti; neverbalno 

izražanje ugodja  

23
 razumevanje in upoštevanje navodila za 

aquatest; 
24

zadovoljstvo nad aktivnostjo; 
25

ozaveščanje stvari, ki jih ima;  

26
ozaveščanje stvari, katerih ne mara; 

27
samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo, interes za ponovitev aktivnosti; 
28

samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo, izražanje interesa, da se spet vidiva; 

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: Kode: 

Izdelek je opisal 
1
zelo na hitro - da je na papir nalepil moškega na 

kolesu, otroke na travniku, morje, čokolado, gospo za 

računalnikom, uro in pikapolonico. Ko je to povedal, 
2
me je 

vprašal, ali bom šla popoldan kaj ven. Spodbujala sem ga, da sedaj 

govoriva o izdelku in ne o drugih stvareh ter 
3
ponovila pravilo in 

4
ga nadalje usmerjala s podvprašanji. Vprašala sem ga, kakšen 

naslov bi dal izdelku, pri čemer je bil 
5
tiho, zardel je in se gladil 

po nogi. Spodbujala sem ga, naj si vzame čas in da ni 
6
napačnega 

odgovora, (vse kar bo rekel bo pravilno). Nato je rekel, da je 

naslov kolaž. Pohvalila sem ga, in rekla da se mi to zdi super 

naslov. Zapisal ga je na zadnjo stran in bil videti 
7
vesel in 

ponosen, da se je to sam spomnil. Vprašala sem ga, kako to, da se 

je odločil prav za te slike oz. kaj je na njih posebnega. Povedal mi 

je, da ima 
8
vse te stvari rad, da pikapolonica prinaša srečo in da 

9
rad gleda na uro, da ve, kdaj ima kaj in kam mora iti. Na moje 

vprašanje o čustvih, kako misli, da se počutijo osebe na 

fotografijah, je odgovarjal 
10

tišje in kratko, kot da bi dvomil v svoj 

pravilni odgovor. Po krajšem premisleku je za vse osebe na sliki 

rekel, 
11

»da se počutijo super in so vesele«. Ko je odgovoril, sem 

ga pohvalila, da je dobro, da opaža stvari, kar ga je spodbudilo h 

komunikaciji, ki jo je dodatno podkrepil z izjavo, 
12

da se smejejo 

in pokazal na otroke na travniku. Na vprašanja, ali mu je izdelek 

všeč, če bi kaj na njem spremenil ali dodal, je samo skomignil z 

rameni in 
13

ni pokazal nobenega zadovoljstva. 

1
skop opis izdelka; 

2
samoiniciativnost v 

pogovoru neskladno s temo;  

3
potreba po ponavljanju navodila, da se 

drživa teme pogovora; 
4
spodbujanje 

komunikacije s podvprašanji; 
5
neverbalno 

izražanje nelagodja, ker ne zna odgovoriti;  

6
potreba po ponavljanju pravil, da je vse kar 

pove in ustvari na delavnici dobro in 

pravilno; 
7
ponos;  

8, 9
ozaveščanje stvari, ki jih ima rad;  

10
zadržanost pri komunikaciji, dvom v 

pravilni odgovor;  

 

11, 12
 zaznavanje pozitivnega počutja oseb na 

sliki  

13
ravnodušnost do izdelka 
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Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Svoje počutje na lestvici mimičnih obrazov je na začetku srečanja 

ocenil z besedo super (10) in na koncu srečanja enako s super 

(10). Na začetku srečanja ni vedel zakaj se tako počuti, na koncu 

pa je kot razlog navedel lepo vreme.  

Aktivnost je z uporabo aquatesta ocenil z 10, kar je utemeljil s 

tem, da mu je bilo super delati kolaž, ker sva bila sama.  

Izdelek: Izdelka zaradi varstva osebnih podatkov ne prilagamo. 

 

Zaporedna številka srečanja: 2 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: likovna učilnica 

Pripomočki: svinčnik, papir, radirka, lestvica mimičnih obrazov, epruveta, lonček z vodo. 

Cilji A: razmišljanje o sebi in svojem dnevu, spoznavanje sebe, razvijanje ustvarjalnosti, razvijanje sproščene 

komunikacije, izbira obraznega izraza zase in navajanje vzroka za svoje čutenje na začetku in koncu srečanja, 

pokazati zadovoljstvo z dejavnostjo s pomočjo merilne posode oz. epruvete. 

Tema: Moj dan. 

Likovna aktivnost A: Upodabljanje svojega dneva med tednom in svojega dneva med vikendom. 
Navodilo: Najprej na list nariši krog in ga razdeli na 5 delov. Prvi naj predstavlja jutro, drugi dopoldan, tretji 

popoldan, četrti večer in peti noč. Sam se odloči, koliko prostora boš dal določenemu delu dneva in kaj boš 

narisal v posamezne prostorčke. Po enakem postopku nariši svoj dan med vikendom. 

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Čakal me je že pred učilnico in ko sem prišla, se je 
1
takoj usedel 

za mizo in me vprašal, kaj bova danes počela. Ko sem mu 

povedala, 
2
me je začel spraševati kako sem, kaj sem počela med 

vikendom in kdaj pridem naslednji dan v službo. Povedala sem 

mu, da sem dobro, da sem vesela, da sva se spet srečala in ga takoj 

usmerila k temu, da je pokazal svoje počutje na lestvici mimičnih 

obrazov in k likovni aktivnosti, 
3
čeprav bi se on najraje še 

pogovarjal o drugih stvareh.  

Naloga risanja svojega dne je bila kompleksna, 
4
zato na začetku ni 

vedel, kako bi začel z delom - potreboval je 
5
podajanje navodil po 

korakih in njihovo ponavljanje. Najprej je začel z risanjem dneva 

med tednom. 
6
Krog je razdelil na šest in ne pet delov. Spodbudila 

sem ga, naj prešteje dele in ko je ugotovil napako, mu je postalo 
7
neprijetno (rdečica, umaknjen pogled, nasmeh). Z radirko je 

8
popravil napako, preštel dele in se nasmehnil, ko mu je uspelo. 

Obe risbi je zelo 
9
hitro končal. Povedala sem mu, da ima še dovolj 

1
pripravljenost na sodelovanje;  

2, 3
samoiniciativnost v pogovoru neskladno 

s temo;  

4
zbeganost; 

5
ponavljanje navodil in dajanje 

navodil po korakih;  

6
nerazumevanje navodil; 

7
nelagodje zaradi 

izpostavljene napake; 
8
zadovoljstvo, ker 

sam najde rešitev; 
9
površnost, hitenje; 

10
potreba po spodbudi, da nadaljuje z 

ustvarjanjem; 
11

neosredotočenost;  

12
samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo; 
13

izražanje interesa za izvajanje 



71 

   

  

 
 

časa, a je rekel, da je že vse narisal. 
10

Ob spodbudi, da lahko še kaj 

spremeni ali doda, je dodal opise z besedami in s tem pojasnil kaj 

je narisal in rekel, da sedaj je pa res končal in me 
11

takoj vprašal, 

kaj sem jedla za zajtrk. Na koncu srečanja me je vprašal, 
12

ali se 

naslednji teden spet vidiva ob istem času in 
13

če bo spet v 

epruveto nalival vodo, ker mu je bilo to zelo všeč. 

aquatesta;  

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: Kode: 

Oba izdelka je 
1
opisal zelo hitro; samo prebral je napisane besede. 

2
Postavljala sem mu podvprašanja, na katera je odgovarjal 

1
zelo 

kratko in redkobesedno. Za vse dele dneva je povedal, da 
3
se 

počuti super. Na vprašanje kateri del dneva mu je najbolj všeč, je 

odgovoril, da so mu všeč vsi deli dneva. Na vprašanje, ali mu je 

bolj všeč vikend ali dan med tednom, je odgovoril, da mu je bolj 

všeč vikend, ker je lepo vreme. Samoiniciativno je povedal, da 
4
si 

želi, da vikend hitro mine, saj komaj čaka, da bo ponedeljek in se 

bo 
5
v razredu učil, kar pa zelo rad počne. 

Ker je izdelka zelo hitro končal, sva imela časa še dovolj sva 

izvedla še drugo aktivnost. 

1
skopa komunikacija ob opisu izdelka  

2
spodbujanje komunikacije s podvprašanji 

3
zaznavanje dobrega dnevnega počutja 

4
izražanje želje, da bo ponedeljek 

5
ozaveščanje stvari, ki jih rad počne 

Izdelka: 
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Cilji B: sproščanje, zabava, spodbujanje komunikacije, ločevanje figure in ozadja 

Likovna aktivnost B: Čečkanje po papirju z zaprtimi očmi in iskanje likov. Navodilo: Zapri oči in poljubno 

obračaj papir ter preizkušaj različne pritiske voščenke. Ko končaš, poglej na izdelek iz več strani in poišči v njem 

like ali figure, oz. najdi tisti del risbe, ki ti je najbolj všeč. Izbrani del risbe poudari in poljubno dopolni ter poišči 

risbi naslov. 

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Pri čečkanju s zaprtimi očmi je bil na začetku 
1
zadržan, odpiral je 

oči, pogledoval je proti meni in iskal potrditev ali dela prav. 
2
Ponovila sem navodilo, naj preizkuša različne pritiske - močno, 

nežno, naj miži… Šele takrat je postal bolj osredotočen na list in 

izdelek ter krajši čas res mižal. Čez čas pa je ponovno 
3
odpiral oči 

in preverjal, ali slučajno ni šel z voščenko čez rob lista. Z 

aktivnostjo je 
4
zelo hitro končal.  

1
nelagodje zaradi ustvarjanja v miže;  

2
potreba po ponavljanju navodil; 

3
neupoštevanje navodil;  

4
površnost, hitenje 

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: Kode: 

Povedal je, da mu je 
1
bilo fino, ko je zaprl oči, ampak da 

2
mu je 

bolje, da gleda kaj dela. Z izbiro najljubšega dela slike ni imel 

težav – pokazal je na tistega, ki je bil najbolj temen. Nato je tisti 

del še poudaril in povedal, da je to morje. Na vprašanje, ali mu je 

bilo bolj všeč ustvarjati z močnimi ali nežnimi pritiski, je rekel, 
3
da je bilo oboje super. 

4
Na vprašanja, ali mu je izdelek všeč, je 

ravnodušno odgovoril, da ja. 

1
dobro počutje; 

2
izražanje potrebe po 

odprtih očeh med ustvarjanjem;  

3
nezmožnost odločitve kaj mu je bolj všeč 

4
ravnodušnost do izdelka 
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Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Pri oceni z uporabo mimičnih obrazov je pokazal na vesel obraz in 
5
rekel, da se počuti super, ker vsak dan izve novo stvar od Bansija. 

Pogovor sem usmerjala s 
6
podvprašanji, na katere je 

7
odgovorjal z 

eno besedo ali stavkom. Povedal je, da je Bansi povedal veliko 

stvari o kačah. Vprašala sem ga, ali se kač boji in odgovoril je, da 

ne. 
8
Ko sem ga nato vprašala, ali bi se ustrašil, če bi sedaj mimo 

prišla kača, pa je odgovoril, da seveda. Tudi na koncu aktivnosti je 

na lestvici mimičnih obrazov pokazal na vesel obraz, 
9
ker se je 

počutil super in ker je bilo zunaj lepo vreme.  

Obe aktivnosti je z uporabo aquatesta ocenil superlativom (10), saj 

je rad risal. Na vprašanje, katera aktivnost mu je bila bolj všeč, je 

odgovoril da obe, ker je bilo obe stvari fino delat. 

 

 

5
opredelitev zakaj se počuti super  

6
spodbujanje komunikacije s podvprašanji 

7
skopa besedna komunikacija;  

 

8
ozaveščanje svojih strahov;  

9
izražanje čustev, zadovoljstvo, nezmožnost 

odločitve kaj bolj všeč;  

Izdelek:  

 

 

Zaporedna številka srečanja: 3 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: likovna učilnica 

Pripomočki: risalni list, barvice, flomaster, lestvica mimičnih obrazov, epruveta, lonček z vodo. 

Cilji A: izražanje in ozaveščanje čustev, iskanje pozitivne čustvene izkušnje, razvijanje besede komunikacije, 

razvijanje ustvarjalnosti, izbira obraznega izraza zase, pokazati zadovoljstvo z dejavnostjo s pomočjo merilne 

posode oz. epruvete. 
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Tema: Veselje, sreča. 

Likovna aktivnost A: Risanje s poljubnim likovnim materialom. Navodilo: S poljubnimi risali nariši, kdo oz. 

kaj te osrečuje in nariši nariše sebe, ko si vesel in se dobro počutiš. 

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Na srečanje je prišel 
1
dobre volje, 

2
takoj je pripravil risalni list na 

svoje delovno mesto. Tema o veselju in sreči mu je bila všeč in je 

bil v pogovoru na temo 
3
sproščen. Na vprašanje, kaj ga osrečuje in 

veseli oz., kdaj je najbolj srečen in vesel, ni odgovoril, ampak je 

ob tem zardel. Tudi, ko sem ga spodbujala s podvprašanji, 
4
ni znal 

konkretno povedati, kaj ga veseli in kdaj je vesel, srečen. Povedal 

je, da je 
5
vedno vesel in dobre volje in da srečo prinaša 

pikapolonica. 

 Ko sem mu podala navodila za ustvarjanje, sem mu dala 
6
možnost izbire materiala (akrili, svinčnik, oglje, prstne barve, 

akvareli, barvice, voščenke, flomastri). 
7
Brez razmišljanja je izbral 

svinčnik in takoj začel z risanjem. 
8
Ni se pretirano trudil, ampak je 

končal zelo hitro in se želel pogovarjati izven teme srečanja oz. je 
9
spraševal kaj bom jedla za kosilo in kaj bom počela doma. 

10
Spodbudila sem ga, da ima časa za ustvarjanje še dovolj, 

11
da 

bova do takrat v tišini in da naj 
12

razmisli, ali bi risbi še kaj dodal, 

ali kaj spremenil. Izbral je barvice, 
13

na hitro pobarval risbo in 

rekel, da je sedaj končal. Izdelek je ustvaril zelo hitro, površno, 

brez posebnega truda.  

Ker sva z izdelkom in pogovorom o izdelku končala pred iztekom 

časa, 
14

sva izvedla še eno aktivnost.  

1
1dobro razpoloženje 

2
pripravljenost za 

sodelovanje, samoiniciativnost pri pripravi 

materiala 
3
sproščenost;  

 
4 
ne ve kaj bi povedal;  

5
ozaveščanje svojega dobrega počutja;  

 

 
6
4možnost izbire materiala; 

7
intuitivno, 

hitro odločanje pri izbiri likovnega 

materiala;  

8
površnost; 

9
samoiniciativnost v pogovoru, 

skladno s temo;  

10
potreba po spodbudi; 

11
potreba po 

ponavljanju pravila o tišini med 

ustvarjanjem;  

12
potreba po spodbudi; 

13 p
ovršnost; 

14
dodatna aktivnost; 

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: Kode: 

Izdelek je 
1
opisal zelo hitro in površno; pogovor se ni razvil. 

Postavljala sem mu odprta vprašanja, na katera je odgovarjal 

večinoma z eno besedo. Na vprašanje, kaj predstavlja slika, je 

odgovoril, da njega in mamo in pokazal na oba s prstom. Vprašala 

sem ga, kako se počutita z mamo na sliki in 
2
odgovoril je, da sta 

vesela. Vprašala sem ga, ali imata za to kakšen poseben razlog in 

odgovoril je, da zato, ker je zunaj lepo vreme in gre čas zelo hitro 

naprej. Vprašala sem ga, kaj ga še veseli. Potreboval je kar nekaj 

časa za razmislek in nato povedal, da je 
3
vesel, ko je na zraku in 

da je rad zunaj. Vprašala sem ga, katere stvari rada z mamo skupaj 

počneta. 
4
Povedal je, da skupaj rada hodita na sprehode in po 

nakupih. Vprašala sem ga, ali je narisal celo družino, na kar je 

odgovoril, da ja. 

 

 

 

 

1
skopa komunikacija ob opisu izdelka; 

2
opisovanje pozitivnih čustev;  

 

 

3
ozaveščanje stvari, ki ga veselijo;  

4
ozaveščanje stvari, ki jih rad počne;  
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Izdelek: 

 

Cilji B: razvijanje prostorske predstave, spodbujanje komunikacije, krepitev spretnosti poslušanja in upoštevanja 

navodil. 

Likovna aktivnost B: Risanje osmic v stoje. Navodilo: Šeleshamer nalepi na steno in izberi 4 oljne pastele. Nato 

izberi eno barvo in riši osmice z desno roko, zamenjaj barvo in jih riši z levo roko, zamenjaj barvo in jih riši v 

miže z desno roko in spet zamenjaj barvo in riši z levo roko v miže. 

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Težave je imel z lepljenjem papirja na steno. 
1
Ni takoj prosil za 

pomoč, ampak je poskušal list nalepiti sam. Ni mu šlo, ob tem je 

glasno vdihnil in izdihnil ter nato 
2
le prosil, da mu pomagam. 

3
Barve je izbral naključno, zagrabil prve 4 pastele, ki so mu bili na 

voljo. Ko je risal v miže, 
4
ni imel zaprtih oči, ampak jih je vmes 

ves čas odpiral. 
5
Opozorila sem ga, naj skuša imeti zaprte, a ni 

zdržal, da bi jih res imel.  

1
vztrajnost;  

2
samoiniciativnost, prosi za pomoč pri 

izvajanju aktivnosti 
3
intuitivno, hitro 

odločanje pri izbiri likovnih pripomočkov; 
4
neupoštevanje navodil; 

5
ponavljanje 

navodil  

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: 

Vprašala sem ga, ali se spomni, kdaj je uporabil katere barve, a se 

ni spomnil. 
1
Ob tem je zardel, a ni zapiral očesnega kontakta le 

zibal se je na stolu. Ko je pomislil, se je spomnil na uporabo rjave 

in zelene barve. Pohvalila sem ga in je bil zelo 
2
ponosen na to, da 

si je zapomnil in povedal pravilno. Skupaj sva se spomnila še za 

ostali barvi (rjavo barvo je uporabil, ko je risal z levo roko v miže, 

modro je uporabil, ko je gledal in risal z desno, rdečo, ko je mižal 

in risal z desno roko ter zeleno, ko je gledal in risal z levo.) 
3
Vprašala sem ga, kako se je počutil med to vajo, na kar ni 

odgovoril, zato sem ga spodbujala z podvprašanji (ali mu je bilo 

takšno risanje všeč, kaj mu je bilo lažje oz. težje). Odgovoril je, da 

mu je bilo 
4
vse fino. V primerjavi, ali mu je bolj prijetno risati z 

levo ali desno, je odgovoril, 
5
da z desno, ker je desničar in mu gre 

Kode: 

1
nelagodje, neverbalno izražanje nelagodja, 

ker ne zna odgovoriti;  

2
ponos;  

 

3
spodbujanje komunikacije s podvprašanji 

4
skopa komunikacija;  

5
govor o sebi, riše rajši z desno ker je 
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bolje. Na vprašanje, ali rajši gleda ali miži med risanjem, je 

odgovoril, 
6
da vedno raje gleda, da vidi.  

desničar in mu gre z desno bolje;  

6
govor o sebi, da raje gleda, da vidi 

Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Pri mimičnih obrazih je pokazal vesel obraz in rekel, da se počuti 

super, a ni vedel zakaj. Tudi na koncu srečanja je počutje na 

lestvici ocenil z 10, ker se je počutil enako. 

Obe aktivnosti je ocenil superlativom (10), saj je bilo oboje fino 

delati. Na vprašanje katera aktivnost mu je bila bolj všeč, je 

odgovoril da obe. 

Izdelka: 
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Zaporedna številka srečanja: 4 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: likovna učilnica 

Pripomočki: risalni list, voščenke, čopiči, akrili, zobotrebci, lestvica mimičnih obrazov, epruveta, lonček z 

vodo 

Cilji: izražanje in ozaveščanje čustev, iskanje notranje moči, krepitev samospoštovanja, razvijanje besede 

komunikacije, razvijanje ustvarjalnosti, spoznavanje likovne tehnike praskanka 

Tema: Pogum. 

Likovna aktivnost: Izdelava praskanke. Navodilo: Upodobi dogodek, pri katerem se počutiš pogumnega.  
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Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Na srečanje je 
1
pritekel po hodniku, saj je bila ura skoraj že 14:00 

in ni želel zamuditi. Povedala sem mu, da bo ustvarjal na temo 

poguma in ga vprašala, ali zase misli, da je pogumen, oz. kdaj je 

pogumen. 
2
Odgovora ni vedel, smejal se je, ni odmaknil očesnega 

kontakta in se obenem praskal po glavi. Po razmisleku se je 

spomnil in rekel, da je 
3
pogumen v svojem poizkusu. Pred 

ustvarjanjem sem 
4
mu razložila, da smo pogumni takrat, ko nekaj 

naredimo kljub težavam ali nevarnosti in mu navedla nekaj 

primerov (gasilci, ki vstopijo v gorečo hišo, ko gredo pomagat 

ljudem). 

Povedala sem mu, da bo izdeloval praskanko in ker ni vedel, kaj 

to je, sem mu 
5
razložila postopek izdelave in mu praktično 

pokazala primer izdelave. Pozorno me je poslušal in 
6
nato sam 

takoj začel z delom. Barve 
7
podlage je izbiral namensko, močno je 

pritiskal na podlago z risali in se vmes zato večkrat odpočil, a 

nadaljeval. 
8
Vprašal me je, če mora res čisto na debelo barvati, ali 

bo šla ta barva iz rok in ali je milo na lijaku. Bil je zelo 
9
natančen. 

10
Pri barvanju je iz ust dajal jezik. Z voščenkami je povsem prekril 

beli list. 
11

Neprijetno mu je bilo, ko je voščenko zaradi pritiska 

zlomil in ko je imel umazane roke od barve. 
12

Takrat je zardel, me 

pogledal in rekel, 
13

saj ni nič hudega, kajne. Nadaljeval je 
14

bolj 

previdno, voščenke ni več zlomil. Ko je končal s prvim delom, 

sem mu 
15

ponovila korake postopka, da je vedel kako nadaljevati. 

Za zadnji korak (praskanje) 
16

ni potreboval usmeritve, nadaljeval 

je samostojno do konca. 17
Ko je končal, si je takoj umil roke.  

1
upoštevanje dogovora o točnosti;  

 

2
nelagodje, ker ne zna odgovoriti; 

3
ozaveščanje, kdaj je pogumen; 

4
potreba po 

razlagi novega pojma s primerom; 

 

 
5
potreba po razlagi postopka izdelave 

izdelka verbalno in praktično; 
6
samostojnost in samoiniciativnost; 

7
osredotočenost; 

8
samoiniciativnost v 

pogovoru skladno s temo; 
9
vztrajnost in 

natančnost; 
10

neverbalno izražanje 

osredotočenosti; 
11

nelagodje, zaradi 

poškodovanja likovnega materiala; 
12

neverbalno izražanje nelagodja, ker je 

poškodoval likovni material; 
13

samotolažba, 

samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo; 
14

učenje iz izkušnje; 
15

po potreba po 

ponavljanju navodil; 
16

samostojnost; 
17

samostojnost pri izvajanju aktivnosti;  

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: 

Izdelek mu je bil zelo všeč, saj ga je z 
1
nasmeškom pokazal in 

sliko z veseljem opisal, 
2
ne da bi mu jaz postavila vprašanje. 

Povedal je, da je narisal 
3
sonce, tri hiše in avtobus. 

4
Ob mojih 

podvprašanjih je povedal več, a 
5
je potreboval kar nekaj 

vzpodbude. Povedal je, 
6
da je pogumen, ker se čisto sam vozi z 

avtobusom domov in da 
7
šoferja tudi kaj vpraša, ampak včasih 

šofer ni preveč prijazen.  

Na vprašanje,vali mu je izdelek všeč, je odgovoril 
8
da ja, ker je 

tako pisan. Vprašala sem ga kaj mu je bilo bolj všeč – barvati z 

voščenkami ali z akrilom premazati sliko. 
9
Odgovoril je da ne ve, 

da oboje. S pomočjo vprašanj je povedal, da mu je bilo lažje 

barvati s črno barvo kot pa z voščenkami. Hkrati je 
10

samoiniciativno rekel, da ga kar 
11

malo boli roka zaradi voščenk. 

Kode: 

1
veselje ob izdelku, ponos; 

2
samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo; 
3
skop opis izdelka; 

4
spodbujanje 

komunikacije s podvprašanji; 
5
nesamoiniciativnost; 

6
ozaveščanje, kdaj je 

pogumen;
 7
samoiniciationost, samostojnost;  

8
zadovoljstvo z izdelkom, ker je tako pisan;  

9
neodločnost;  

10
samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo; 
11

izražanje bolečine, da ga boli roka;  

Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Počutje na lestvici na začetku srečanja je ocenil z 10, ker je 

pozneje šel s skupino na vrt in na koncu srečanja z 10, ker je sijalo 

sonce.  

Aktivnosti je preko aquatesta dal oceno 10, z obrazložitvijo ker ni 

bilo težko to delati.  
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Izdelek:  

 

 

Zaporedna številka srečanja: 5 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: likovna učilnica 

Pripomočki: risalni list, oglje, fiksir oz. lak za lase, lestvica mimičnih obrazov, epruveta, lonček z vodo 

Cilji: iskanje stika s samim seboj, ozaveščanje lastnega videza, razvijanje pozitivne samopodobe. 

Tema: Avtoportret. 

Likovna aktivnost: Risanje avtoportreta z ogljem. Navodilo: Naslikaj samega sebe, pri čemer lahko narišeš 

samo obraz ali celotno telo. 

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Zaradi sestanka sem 
1
zamudila na srečanje pet minut. Čakal me je 

na hodniku in se ta čas pogovarjal s psihologinjo. 
2
Takoj, ko me je 

zagledal, je končal s pogovorom in se mi 
3
dobro razpoložen 

pridružil. Najprej je narisal sebe in nato okolico. 
4
V neprijeten 

položaj ga je spravljal likovni material, saj ga je motilo pacanje 

oglja, hkrati pa se mu je oglje tudi lomilo, ker je preveč pritiskal 

na podlago. Dodatno neprijetno počutje so mu povzročale 
5
umazane roke. 

6
Vprašal me je, ali bo to lahko umil in če bo šlo iz 

rok. 
7
Med ustvarjanjem je bil sprva tiho, nato pa je večkrat 

načenjal pogovor, da se bliža novo leto, ali bo pozimi kaj snega, 

kje bom za novo leto, koliko je ura, ipd. 
8
Povedala sem mu, da so 

1
odstopanje od dogovorjene ure; 

2
pripravljenost na sodelovanje; 

3
veselje do 

sodelovanja;  

4
nelagodje, zaradi poškodovanja likovnega 

materiala; 
5
neprijetno počutje, nelagodje 

zaradi težav z likovnim materialom; 
6
samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo; 
7
samoiniciativnost v pogovoru 

neskladno s temo;  
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navodila taka, da je med ustvarjanjem tiho, da bo čas za pogovor, 

ko dokonča. 
9
Za kratek čas je prenehal z govorjenjem in delal 

dalje, nato pa spet začenjal pogovor z vprašanji izven teme. 

8
potreba po ponavljanju navodil; 

9
neupoštevanje pravil z govorjenjem med 

ustvarjanjem;  

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: 

Povedal je, 
1
da je narisal hiše, sonce, drevo, cesto in sebe, 

veselega, ker se smeje in je na sprehodu. Na vprašanje, ali mu je 

izdelek všeč, je odgovoril, da 
2
je malo spackano, ampak 

3
da ni nič 

hudega, če je. Vprašala sem ga, kako bi opisal sebe. Potreboval je 

kar nekaj časa za razmislek, 
4
pomagala sem mu s tem, da sem 

opisala sebe. Nato je povedal, da 
5
je visok, da ima lepe oči, svetle 

lase, da je bil pri frizerju (opiše kdaj in s kom) in da se je malo 

zredil. 
6
Rekel je, da se je tehtal pri vodji prehrane in da 

7
mora bolj 

zdravo jesti. Vprašala sem ga, kakšen misli, da bo čez 10 let. 
8
Povedal je, da bo isti, samo suh in da se bo bril, da bo živel s 

svojo mami, kolesaril, kupoval obleke v trgovini. 

Kode: 

1
skop opis izdelka; 

2
kritičnost do izdelka 

zaradi razmazanosti oglja; 
3
samotolažba 

zaradi nepopolnega izdelka; 
4
spodbujanje 

komunikacije s konkretnim primerom, s 

tem, da opišem najprej jaz sebe; 
5
ozaveščanje svoje fizične podobe; 

6
samoiniciativnost v pogovoru neskladno s 

temo; 
7
izražanje interesa za zdravo 

prehrano; 
8
zmožnost predvidevanja 

prihodnosti;  

Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Počutje na lestvici na začetku srečanja je opisal z 10, ker je zjutraj 

dobil elektronsko pošto. Na koncu srečanje je počutje ocenil z 10, 

ker je pozneje šel v vrtnarijo. Zadovoljstvo z uporabo aquatesta je 

ocenil z 10, ker je lak lepo dišal. 

 

Izdelek:  
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Zaporedna številka srečanja: 6 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: telovadnica, blazina 

Pripomočki: bel šeleshamer, paleta, akrilne barve, čopiči različnih debelin, voda, brisača, lestvica mimičnih 

obrazov, epruveta, lonček z vodo 

Cilji: sproščanje, urejevanje spretnosti poslušanja, iskanje stika s sabo, razvijanje domišljije in ustvarjalnosti, 

razvijanje pozornosti in koncentracije 

Tema: Potovanje. 

Likovna aktivnost: Vizualizacija prostora. Navodilo: Udobno se namesti in zapri oči ter poslušaj prav 

posebno zgodbo. Ko bo zgodba končana, vzemi barve in nariši, kaj je bilo na koncu potovanja. Naslikaj prostor, 

v katerega si vstopil po svojih najboljših močeh, lahko pa naslikaš samo občutke o tem prostoru z barvami, 

oblikami in linijami.  

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Prvič sva 
1
zamenjala prostor, saj je bila likovna učilnica zasedena. 

To ga 
2
ni nič vznemirjalo, sva pa izgubila kar nekaj časa s selitvijo 

materiala v drug prostor. Dala sem mu 
3
možnost izbire, ali bo med 

pripovedovanjem zgodbe ležal ali sedel. 
4
Odločil se je, da bo ležal 

na blazini in je pozneje tudi ustvarjal na tleh, 
5
kjer mu nikakor ni 

bilo udobno, a je vztrajal v položaju. Med samim ležanjem na 

blazini in poslušanjem zgodbe se nikakor ni sprostil, pogledoval je 

proti meni, odpiral oči in vzdihoval, ker mu je bilo neudobno, a 

vseeno ni zamenjal položaja. Ko sem v vizualizaciji omenila 

globoko dihanje, je začel prisilno globoko dihati, tako, da sem ga 

lahko slišala in da je 
6
pokazal, da dela prav in upošteva navodila. 

7
Telesno se ni sprostil in do samega ustvarjanja ni našel udobnega 

položaja na blazini. Imela sem občutek, da samo čaka, da bo 

konec pripovedovanja. Ko je bilo konec zgodbe, je 
8
nemudoma 

odprl oči in takoj začel z ustvarjanjem. 
9
Med ustvarjanjem se je 

vidno sprostil, spremenil togo držo telesa, izbiral različne barve, 

slikal odločno in osredotočeno. 
10

Kljub temu, da je v prostor prišel 

sošolec, ki je želel igrati košarko, je on nadaljeval in se ni pustil 

motiti in ni vzpostavljal kontakta. 
11

Z ustvarjanjem bi še 

nadaljeval, a je čas potekel, zato je moral zaključiti. 

1
sprememba prostora;  

2
sprememba prostora ga ni vznemirila; 

3
možnost izbire; 

4
samoodločanje; 

5
nesproščenost;  

6
želja po ugajanju; 

7
neosredotočenost, 

nesproščenost;  

8
pripravljenost na aktivnost;  

 

9
sproščenost, osredotočenost, odločna 

uporaba likovnega materiala; 
10

osredotočenost, kljub motečemu 

dejavniku v prostoru; 
11

osredotočenost, 

motiviranost; 

 

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: 

Sliko je opisal kot pisano jamo z vrati. Ob pogovoru o tem, kako 

mu je bila všeč vizualizacija in o tem kako se je počutil, mu je bilo 
1
neprijetno, pogledoval je proti uri, večkrat zazehal, zardel, se 

gladil po nogah, saj ni vedel, kaj bi povedal.  

2
Po premisleku je rekel, da mu je bilo vse super. Povedal je, da si 

3
je lahko predstavljal stvari, da je videl v gozdu psičke. Vprašala 

sem ga, kakšni so bili psički, a je ob vprašanju 
4
zardel. Povedal je, 

da jih v bistvu ni bilo, da je bila lisica. Na vsa postavljena 

vprašanja je odgovoril 
5
zelo na kratko in ni vedel, kaj bi povedal. 

Kode: 

1
neverbalno izražanje nelagodja, ker ni 

vedel, kaj bi povedal;  

 

2
izražanje počutja; 

3
skopa komunikacija; 

4
nelagodje 

5
skopa komunikacija; 

6
izdelek mu je zelo 
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6
Povedal je, da na sliki ne bi nič spremenil, da mu je zelo všeč, saj 

je tako pisana. 
7
Na sliko je bil res vidno ponosen. Ko jo je obesil 

na tablo, se je 
8
nasmehnil, 

9
prosil je tudi, da mu sliko pošljem po 

elektronski pošti.  

Na koncu srečanja sem ga vprašala, če si želi, da bi za šolsko 

glasilo napisal članek o najini delavnici. 
10

Ob tem je kar zažarel. 

Bil je navdušen nad to idejo in ponosen, da bo sodeloval ter je 

spraševal, 
11

kdaj bo lahko napisal, kdaj bo glasilo izšlo, kdo bo še 

pisal za glasilo, ipd.  

všeč;  

7
ponos; 

8
veselje; 

9
izražanje želje za 

fotografijo izdelka 

 

10
ponos , navdušenje; 

11
samoiniciativnost v 

pogovoru skladno s temo;  

Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Počutje na lestvici na začetku srečanja je ocenil z 10, ker je imel 

novo frizuro. Na koncu srečanja je prav tako ocenil počutje z 10, 

ker se je pozneje šel k sošolcu učit.  

Zadovoljstvo z aktivnostjo z uporabo aquatesta je ocenil z 10, ker 

mu je bilo všeč poslušati zgodbo.  

 

Izdelek:  
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Zaporedna številka srečanja: 7 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: učilnica 

Pripomočki: plastelin, modelirka, nožek, lestvica mimičnih obrazov, epruveta, lonček z vodo 

Cilji: razmišljanje o prijateljstvu, ozaveščanje odnosov in pripadnosti, razvijanje pozitivne samopodobe, 

izražanje čustev, spodbujanje besedne komunikacije, razvijanje ustvarjalnosti 

Tema: Prijateljstvo. 

Likovna aktivnost: Oblikovanje plastelina. Navodilo: Iz plastelina oblikuj figuro svojega prijatelja ali 

osebe, ki ti veliko pomeni iz sedanjosti ali preteklosti. Lahko ga upodobiš v obliki predmeta, živali ali takšnega 

kot je.  

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Že pred začetkom srečanja sva se dogovorila, 
1
da se vidiva v drugi 

učilnici, saj je bila likovna učilnica zasedena. 
2
Sprememba ga ni 

motila.  

Ko sem pred njega dala plastelin, je ugibal ali so to krede ali 

voščenke. Ko je potipal, je ugotovil, 
3
da je plastelin in je to 

ponosno povedal. Z delom je 
4
začel takoj, 

5
z zanimanjem je 

posegel po materialu in izbiral plastelin. Gnetel ga je in ob tem 

večkrat 
6
zamrmral. Zdel se mu je pretrd. Trdega je 

7
zamenjal za 

bolj mehkega in rekel, 
8
da bi rajši delal z mehkim. Pri gnetenju 

mehkega plastelina 
9
se je sprostil. Najprej je iz njega naredil 

kroglico, ki jo je
 10

oblikoval dolgo časa, na obrazu je med tem 

imel nasmeh. Ko je hotel oblikovati res lepo okroglo glavo, je 

jezik dajal iz ust. Ostale dele telesa je oblikoval manj 

osredotočeno. Ko je končal z oblikovanjem vseh delov, jih je na 

koncu sestavil skupaj. 
11

Na voljo je imel več pripomočkov, a jih ni 

uporabljal. Spodbudila sem ga tako, da sem mu rekla, da si lahko 

pomaga z modelirko in nožkom, ki ga je prijel v roke samo 
12

neposredno po moji spodbudi, nato ne več. Tudi barve je izbiral 

naključno, oz. je 
13

izbiral tisti plastelin, ki je bil bolj mehak in se 

je z njim manj trudil z oblikovanjem.  

Poznalo se je, da sva v drugi učilnici. 
14

Ogledoval si je prostor, 

stene učilnice, pogledoval proti uri, gledal skozi okno. Ko je 

nekdo vstopil v prostor, ga je pozdravil in gledal kaj počne. Ni se 

več osredotočal na nalogo ampak nanj.  

Pozabila sem prinesti epruveto za aquatest, kar je takoj pogrešal, 

saj je vodo zelo rad nalival. 
15

Vprašal je, ali jo bom drugič 

prinesla. Narisala sva epruveto in jo je pobarval do zgornjega roba 

z barvico, ob tem pa vprašal, 
16

če bo drugič spet lahko nalival 

vodo. 

 

1
sprememba prostora; 

2
sprememba ga ni 

vznemirila;  

 

3
ponos; 

4
pripravljenost na sodelovanje; 

5
hitra izbira 

materiala, brez oklevanja; 
6
besedno 

izražanje nelagodja, zaradi trdote modelirne 

mase; 
7
sam je poiskal rešitev pri težavi z 

materialom; 
8
5izražanje želje, da bi rajši 

delal z mehkim plastelinom; 
9
sproščenost; 

10
osredotočenost,natančnost; 

11
neuporaba dodatnih pripomočkov za 

risanje – nesamoiniciativnost;  

12
težnja po ugajanju, upoštevanju navodil; 

13
logično, racionalno izbiranje materiala 

glede na lažjo možnost;  

14
pomanjkanje pozornosti;  

 

 

15
samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo; 
16

izražanje interesa za aquatest;  
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Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: 

1
Izdelek je sprva zelo na kratko opisal. Rekel je, da je naredil 

svojega prijatelja. 
2
S pomočjo podvprašanj je nadaljeval, da sta se 

spoznala z njim v centru in da skupaj hodita na avtobus in se 

vozita domov ter da se takrat pogovarjata in se imata fino. Opisal 

ga je kot visokega, urejenega, lepega, suhega. Na vprašanje, ali 
3
mu je izdelek všeč, je rekel da ja, a ni vedel zakaj.  

Kode: 

1
skop opis izdelka;  

2
spodbujanje komunikacije s podvprašanji;  

 

 
3
zadovoljstvo z izdelkom;  

Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Počutje na lestvici na začetku srečanja je ocenil z 10, ker se je 

super počutil. Na koncu srečanja je prav tako ocenil počutje z 10, 

ker je v nadaljevanju dneva šel tiskat jedilnike. 

Oceno zadovoljstva z uporabo improviziranega aquatesta je podal 

z 10, saj mu je bilo fino oblikovati plastelin.  

 

Izdelek:  
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Zaporedna številka srečanja: 8 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: likovna učilnica 

Pripomočki: risalni list A4, različna trda risala, čopiči, vodene barvice, lestvica mimičnih obrazov, epruveta, 

lonček z vodo. 

Cilji: razvijanje pozornosti in koncentracije, urjenje natančnosti, sprostitev, spodbujanje besedne 

komunikacije, razvijanje ustvarjalnosti. 

Tema: Ustvarjalno sproščanje 

Likovna aktivnost: Izdelava mandale. Navodilo: Nariši svojo mandalo in jo pobarvaj. 

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

1
Čakal me je pred učilnico in ko sem se mu po hodniku približala, 

je rekel, da 
2
bova danes delala mandale, kot sva se dogovorila na 

zadnjem srečanju. 
3
Takoj je povedal, da ve, kaj je mandala, saj jih 

barva njegova sošolka. 
4
Na izbiro je imel več likovnih tehnik, s 

katerimi bi lahko risal. 
5
Izbral si je barvice in na koncu še vodene 

barvice. 
6
Med ustvarjanjem je bil tiho, gledal je v list in ne proti 

meni, delal je umirjeno in sproščeno. Za izdelek si je 
7
vzel več 

časa kot običajno – risal je do konca razpoložljivega časa in bi še 

nadaljeval, če bi lahko. 
8
Ko je končal, je bil vidno zadovoljen in 

mi je z 
9
nasmehom in ponosom pokazal izdelek. 

1
pripravljenost na sodelovanje; 

2
samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo; 
3
samopotrditev, ponosen, da ve kaj je 

to; 
4
možnost izbire; 

5
samoiniciativnost pri 

izbiri dodatnega likovnega materiala; 
6
sproščenost, osredotočenost; 

7
vztrajnost, 

osredotočenost, motiviranost;  

8
zadovoljstvo z izdelkom, ponos; 

9
potrditev, 

uspeh, ponos;  

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: 

1
Na vprašanje, kako se je počutil med barvanjem, je rekel, da fino, 

in da to pomirja, da je sproščen, in da je to že počel. 
2
Povedal je, 

da je delal z barvicami, ampak da je s čopičem šel čez mandalo, 

da so se barve bolj povezale. Dodal je, da mu je bilo zelo všeč to 

delati in da bi drugič 
3
še enkrat risal mandalo.  

Izdelana mandala mu je bila všeč. Rekel je, da bi bila 
4
lahko malo 

bolj okrogla. 
5
Povedal je, da je dodal še dve rumeni mandali, ki sta 

pa majhne. Veliko mandalo je poimenoval pisano mandalo, mali 

mandali pa rumena mandala in sonce.  

Kode: 

1
zaznavanje spremembe svojega počutja, da 

je bolj sproščen; 
2
obsežna komunikacija ob 

opisu izdelka;  

3
izražanje interesa, želje za določeno 

aktivnost; 
4
kritičnost do izdelka, ni dovolj 

okrogla mandala;  

5
obsežna komunikacija ob opisu izdelka 

Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Počutje na lestvici na začetku srečanja je ocenil z 10, ker je spet 

prišel na aktivnost in na koncu 10, ker mu je bila všeč mandala in 

ker se je bilo dobro pogovarjati.  

Aquatest oceno zadovoljstva je podal z 10, ker je rad barval.  
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Izdelek:  

 

 

Zaporedna številka srečanja: 9 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: likovna učilnica 

Pripomočki: okroglo platno, lepilo, odpadni in drobni material (cofki, perlice, ogledalca, riž, kosmatena 

žička…), lestvica mimičnih obrazov, epruveta, lonček z vodo. 

Cilji: razvijanje pozornosti in koncentracije, urjenje natančnosti, sprostitev, spodbujanje besedne 

komunikacije, razvijanje ustvarjalnosti. 

Tema: Ustvarjalno sproščanje. 

Likovna aktivnost: Izdelava mandale. Navodilo: Naredi mandalo iz poljubnega materiala, ki je na voljo.  

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

1
Ob prihodu je bil zelo nasmejan, pripravljen, da bo ponovno 

ustvarjal mandalo 
2
in me vprašal ali se še spomnim prejšnjega 

ustvarjanja. Tokrat sem 
3
mu dala na izbiro izdelavo mandale z 

akrilnimi barvami na platnu ali pa z odpadnim materialom. 
4
Izbral 

je drugo možnost. 
5
Poznal je že potek in je takoj začel z delom. 

Najprej je narisal krog in ga razdelil na več delov. Nato je začel z 

nanašanjem lepila. Nanašal je zelo malo lepila, previdno, da se ne 

bi umazal. Kljub temu so se mu pri lepljenju na roke lepile 

kroglice in drug material, kar ga je 
6
vznemirjalo, saj so ga lepljive 

1
pripravljenost na izvajanje aktivnosti; 

2
samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo; 
3
možnost izbire; 

4
sposobnost 

izbiranja med možnostmi uporabe 

različnega materiala; 
5
samostojnost pri 

izvajanju aktivnosti, odločnost;  

6
nelagodje zaradi lepljivosti rok; 

7
neverbalno izražanje neprijetnega počutja 
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roke motile. Takrat je glasno 
7
vzdihoval, otresal stvari iz rok, da 

bi padle iz prsta. Čez čas se je 
8
razjezil, postal rdeč in rekel »Kaj 

je zdaj to?!«. 
9
Nato je začel komunikacijo z mano in potožil, da se 

mu vse zatika in mu to ni fino. Predlagala se mu, da si umije roke, 

kar je tudi naredil in nato lažje nadaljeval z delom. Sprva je iz 

posode material izbiral zbrano, enake barve in naenkrat, 
10

nato pa 

naključno, kar je pač prijel v posodici. Ob gledanju na pestrost 

materiala se je večkrat 
11

nasmehnil.  

Za dokončanje mandale mu je 
12

zmanjkalo časa, saj so mu lepljive 

roke večino časa oteževale delo. 
13

Vprašal je, ali bo drugič 

nadaljeval. Dogovorila sva se, da jo bo lahko dokončal doma ali v 

času prostočasne aktivnosti v centru.  

zaradi lepljenja rok; 
8
verbalno izražanje 

jeze; 
9
samoiniciatvnost v pogovoru na 

temo, verbalno izražanje neprijetnega 

počutja;  

10
pomanjkanje pozornosti; 

11
veselje ob 

pestrosti materialov;  

12
nedokončan izdelek zaradi pomanjkanja 

časa; 
13

interes, da izdelek dokonča;  

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: 

1
Svoj izdelek je opisal kot rožo iz različnih materialov in mu dal 

ime roža. Nadaljeval je, da mu je bilo 
2
ustvarjanje mandale všeč, 

ker je toliko različnih materialov in da so mu bila všeč ogledala, 

ker se vanje lahko pogleda. Povedal je, da mu je bila 
3
všeč lesena 

stvar, ker je gladka in tudi zvezdice, ker so tako lahke. Na 

vprašanje ali mu kaj ni bilo preveč všeč, je odgovoril, 
4
da mu je 

vse bilo všeč, kljub temu, 
5
da sem iz neverbalne govorice 

prepoznala, da mu je šlo zelo na živce lepljenje prstov.  

Kode: 

1
obsežna komunikacija ob opisu izdelka; 

2
izražanje, kaj mu je všeč;  

3
izražanje mnenja o likovnem materialu;  

4
izražanje mnenja o procesu ustvarjanja;  

5
želja po ugajanju; nelagodje  

Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Počutje na lestvici na začetku srečanja je ocenil z 10, ker je bilo 

konec vikenda in se je spet začela šola. Na koncu srečanja je tudi 

podal oceno 10, ker je sodeloval na aktivnosti.  

Zadovoljstvo z aktivnostjo z uporabo aquatesta je ocenil z 8, saj 

mu ni mu bilo všeč, da se je vse lepilo na roko, ampak vseeno je 

bilo uredu. Ko je povedal, da mu ni bilo všeč, 
6
je zardel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
nelagodje, zaradi slabše ocene aktivnosti 
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Izdelek:  

 

 

Zaporedna številka srečanja: 10 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: likovna učilnica 

Pripomočki: Barve za marmoriranje, posodica z vodo, rokavice, palčka, trši papir, lestvica mimičnih obrazov, 

epruveta, lonček z vodo. 

Cilji: spoznavanje in raziskovanje nove likovne tehnike, zabava, sproščanje, spodbujanje komunikacije, 

Tema: Igra z barvami. 

Likovna aktivnost: Marmoriranje in poimenovanje nastalih slik. Navodilo: Z likovno tehniko 

marmoriranja ustvari tri slike.  

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Takoj, ko sem prišla v razred, me je vprašal, do 
1
kdaj bom v službi 

in kaj sem počela čez vikend. Kar pogovarjal bi se, 
2
tudi ko sem 

ga že vprašala, kako se počuti, je še vedno govoril o drugih 

stvareh.  

Na začetku sem mu razložila, kaj so barve za marmoriranje in mu 

pokazala postopek marmoriranja po korakih, glede na to, da te 

1
samoiniciativnost v pogovoru neskladno s 

temo; 
2
obsežna komunikacija o vsakdanjih 

stvareh;  
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tehnike še ni poznal. 
3
Zelo pozorno je poslušal moja navodila 

izdelave slik in s zanimanjem opazoval sam postopek. Med 

postopkom je bil zvedav; postavljal je vprašanja: »
4
Kaj se zgodi s 

to barvo potem?«. Ko je videl rezultat, je bil vidno presenečen, 

rekel je: »O, slika je uspela, to je čarovnija.« in 
5
se nasmejal. Nato 

sem ga povabila, da sam ustvari to čarovnijo. Postopka se je nato 

lotil sam, a ni vedel kako začeti, 
6
potreboval je sprotno 

ponavljanje navodil, korak za korakom. Največ težav mu je delalo 

natikanje rokavic. Takoj ko jih je prijel, je 
7
rekel, da smrdijo in ob 

tem zardel. Ena rokavica se mu je zataknila in jo je zato vlekel, 

nazadnje pa strgal ter se zaradi tega 
8
začel na glas smejati. Z 

natikanjem druge rokavice se je zelo 
9
dolgo mučil, a ni prosil za 

pomoč. Ob tem je govoril: 
10«

Prsti ne gredo notri.«, sam sebe je 

spodbujal »Saj bo, zdaj pa sem skoraj.«. Ni mu uspelo nakar je 

rekel: 
11

A zdaj bom pa tako imeli«? 
12

Ni mu bilo uredu, ker mu ni 

uspelo, a me še vedno ni prosil za pomoč. Na koncu je vzel drugo 

rokavico, pri čemer je bil 
13

uspešen in vidno zadovoljen, da je 

uspel. Ko je končal tri slike, je vprašal, 
14

ali lahko še naredi še 

kakšno. Ko je končal, je 
15

nemudoma slekel rokavice in se ob tem 

zapačil. Med ustvarjanjem je v prostor vstopil sodelavec, a je 
16

nadaljeval z delom, kot da ga ni v prostoru. 

3
osredotočenost;  

4
samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo;  

5
izražanje navdušenja nad likovnim 

materialom;  

6
ponavljanje navodil; 

7
Izražanje mnenja, da 

mu nekaj ni všeč;  

8
sproščenost ; 

9
vztrajnost pri aktivnosti; 

10
samospodbujanje;  

11
verbalno izražanje težave ob natikanju 

rokavic obsežna komunikacija o rokovanju 

z materialom; 
12

vztrajnost pri aktivnosti; 
13

ponos; 
14

izražanje navdušenja nad 

aktivnostjo; 
15

neverbalno izražanje 

nelagodja ob nošenju rokavic; 
16

osredotočenost na nalogo; 
 

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: 

1
Izdelke je poimenoval samozavestno, ponosno, obenem pa se je 

spomnil naslovov: ocean, Zemlja, Mars, travnik in morje. Pri 

vsakem je pojasnil izbiro imena in povedal, da ima rad morje in 

komaj čaka, da bosta z mami spet kam šla. Povedal je, da drugim 

ne bo povedal, kam bosta šla, da bo to skrivnost.  

Ko je pokazal na izdelek, ki ga je poimenoval Mars se je začel 

smejati in 
2
mi povedal šalo, da ne smem potovati na Mars, ker 

imajo samo enosmerno. Ko je videl, da se ne smejem, je 
3
pojasnil, 

da to pomeni, da tam ostaneš in ne moreš nazaj. Ko je to povedal, 

se je 
4
začel smejati. Na vprašanje, katera slika mu je najbolj všeč, 

je odgovoril, da mu je najbolj 
5
všeč slika zemlje, ker je rumena, 

roza, zelena, oranžna, bela in rdeča torej najbolj pisana. Bil je 

pozoren in 
6
naštel vse barve na sliki, tudi tiste, ki so zastopane v 

majhnih količinah.  

Kode: 

1
obsežna komunikacija ob opisu izdelka, 

ponos;  

 

2
dobro počutje, sproščenost;  

3
dodatna razlaga povedanega;  

 

4
veselje; 

5
izražanje in utemeljevanje 

mnenja; 
6
osredotočenost;  

Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Počutje na lestvici na začetku srečanja je ocenil z 10, ker je 

Bansija vprašal o poklicu vrtnarja. Na koncu delavnic je tudi 

podal oceno 10, ker sva se smejala.  

Zadovoljstvo z aktivnostjo z uporabo aquatesta je ocenil z 10, ker 

med ustvarjanjem ni vedel, kaj bo nastalo in je bilo kot čarovnija. 
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Izdelki:  
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Zaporedna številka srečanja: 11 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: likovna učilnica 

Pripomočki: risalni list, radirka, svinčnik, šilček, lestvica mimičnih obrazov, epruveta, lonček z vodo. 

Cilji: razmišljanje o čustvih, izražanje in ozaveščanje čustev, povezovanje čustev z lastnimi izkušnjami in 

doživetji, razvijanje ustvarjalnosti, razvijanje sproščene komunikacije. 

Tema: Nasprotja.  
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Likovna aktivnost: Iskanje parov nasprotnih pojmov in njihovo upodabljanje. Navodilo: Na listu papirja 

so zapisana različna razpoloženja in čustvena stanja. Poskusi najti pare (vesel, žalosten, plašen, pogumen, 

razočaran, zadovoljen, umirjen, nemiren, srečen, nesrečen, napet, sproščen, len, priden, prijazen, nesramen). Ob 

iskanju parov poskusi ugotoviti, če se tudi ti kdaj tako počutiš. Izberi en par in na prepognjenem listu A3 na eni 

strani upodobi eno čustveno stanje in na drugi polovici nasprotno razpoloženje.  

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Že na začetku sem mu povedala, da je današnja naloga težka, 

ampak da mu bom pomagala. 
1
Pare sva zato iskala skupaj, da se je 

počutil bolj sproščeno, saj sem se zavedala, da zna imeti z 

nekaterimi težave in bi mu to predstavljalo dodaten stres in 

nelagodje. Ob najdenih parih sem ga vprašala, ali se tudi on kdaj 

tako počuti. Pri večini 
2
ni vedel, kaj naj odgovori in je 

3
zardel, se 

gladil po nogah in nagibal naprej in nazaj s telesom. 
4
Rekel je, da 

je on vedno vesel. 
5
Skušala sem ga voditi z podvprašanji oz. sem 

ga želela spodbuditi k razmišljanju s tem, da sem zase 
6
povedala, 

kdaj se počutim npr. razočarano in ga spodbujala, da pomisli še 

on, ali se kdaj znajde v takšni situaciji. Ko ni vedel odgovora, 
7
ni 

zapiral očesnega kontakta, praskal se je za ušesi in se presedal na 

stolu. Nato je 
8
ponovil moj primer, da se v enaki situaciji počuti 

razočarano kot jaz.  

Za ustvarjanje je 
9
takoj, brez premisleka izbral par vesel/žalosten, 

ker mu je bil najbolj poznan in razumljiv. 
10

Navodil v polnosti ni 

upošteval, saj je para upodobil vsakega na svoj list in ne obeh na 

en list. Med ustvarjanjem izdelka 
11

je pogledoval proti uri, večkrat 

vprašal, koliko časa ima še na voljo, in povedal, kaj je delal med 

vikendom. Kljub opozarjanju si je 
12

želel klepetati z mano bolj kot 

risati.  

1
delo v paru, pomoč;  

 

2
nezmožnost poistovetenja s čustvi, 

neodločnost, ne ve kaj bi povedal; 
3
neverbalno izražanje nelagodja, ker ne ve, 

kaj bi povedal; 
4
ozaveščanje svojega 

razpoloženja, da je vedno vesel; 
5
spodbujanje komunikacije s podvprašanji; 

6
spodbujanje komunikacije s konkretnimi 

primeri; 
7
nelagodje, ker ne ve odgovora; 

8
zadržanost v komunikaciji, ponavljanje za 

mano;  

9
intuitivno, hitro odločanje pri izbiri para; 

10
neupoštevanje navodil;  

11
pomanjkanje pozornosti; 

12
želja po 

pogovoru;  

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: 

1
Izdelek je opisal kot njega, ko je vesel in njega, ko je žalosten. 

2
Spodbudila sem ga s podvprašanji, na katera je odgovoril, da je 

3
on vedno vesel, ker mu je vse super in se veliko smeje. Drugo 

sliko je opisal kot žalosten obraz z usti navzdol in jokom. 
4
Povedal je, da joka, ko je žalosten. Vprašala sem ga o razlogu za 

žalost na sliki in po razmisleku je povedal, da je 
5
žalosten, ker so 

mu ukradli denarnico. Vprašala sem ga, kdaj se je to zgodilo, pa je 

nato povedal, da nikoli. Nato je nadaljeval, da se žalostno počuti, 

ko kaj ne naredil prav, ampak hkrati pripomnil, da zdaj vedno vse 

naredi prav. 

 Ob mojem vprašanju o tem, kako da se je odločil za to, da je 

ustvarjal na dveh listih, 
6
je zardel, kot da bi naredil nekaj narobe, 

me samo gledal in čakal, kaj bom rekla. Spomnila sem ga, 
7
da je 

vse kar reče in naredi na najinih delavnicah pravilno in da ni 

pravih in napačnih rešitev, da se mi zdi dobro, da si je vzel več 

prostora za vsako risbo. Ob tem se je pomiril in še sam ponovil, da 

je vse pravilno, kar naredi in bil 
8
zadovoljen, da je naredil dobro. 

Kode: 

1
skopa komunikacija ob opisu izdelka; 

2
spodbujanje komunikacije s podvprašanji; 

3
ozaveščanje svojega dobrega počutja;  

4
ozaveščanje žalosti;  

 
 

 

 

 

 

 

5
pojasnjevanje razlogov za svoje počutje;  

6
neverbalno izražanje nelagodja zaradi 

dvoma vase; 
7
ponavljanje pravil;  

 

 
8
ponos in zadovoljstvo;  

Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Počutje na začetku srečanja je ocenil z oceno 10, ker je potem šel 

tiskat jedilnike. Tudi na koncu je na lestvici mimičnih obrazov 
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pokazal na oceno 10, saj se je počutil enako, kot na začetku.  

Pri oceni z uporabo aquatesta je aktivnosti dodelil oceno 10, ker 

mu je bilo super. 

Izdelka: prvi predstavlja njega samega, ko je vesel in drugi njega, ko je žalosten 
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Zaporedna številka srečanja: 12 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: učilnica 2 

Pripomočki: oljni pasteli, šeleshamer, lestvica mimičnih obrazov, epruveta, lonček z vodo. 

Cilji: razmišljanje o čustvih, izražanje in ozaveščanje čustev, povezovanje čustev z lastnimi izkušnjami in 

doživetji,soočanje s problemi in njihovo reševanje, razvijanje notranje moči za spremembo, razvijanje 

ustvarjalnosti, razvijanje sproščene komunikacije. 

Tema: Jeza. 

Likovna aktivnost: Slikanje z oljnimi pasteli. Navodilo: Prepogni list na polovico in ga nalepi na steno. Na 

eni strani nariši situacijo, v kateri si bil zelo jezen. Na drugo stran pa nariši, kaj se je zgodilo potem oz. kako si 

jezo premagal.  

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Na začetku sem mu povedala, da bo danes ustvarjal na temo jeza 

in ga vprašala, ali je kdaj jezen. 
1
Ni vedel, kaj naj odgovori, zardel 

je in me samo gledal ter ni zapiral očesnega kontakta. Da bi bilo 

lažje, sem ga spodbudila z osebno izkušnjo, kdaj sem bila jezna in 

kako sem rešila situacijo z namenom, da je videl, da je negativno 

čustvo sprejemljivo in ga lahko pokažemo, a na sprejemljiv način. 

Nato sem 
2
mu dala na izbiro, da lahko o tem še govoriva, ali pa 

začne z ustvarjanjem. 
3
Odločil se je, da takoj začne z delom.  

Kar nekaj 
4
težav je imel s prepogibanjem lista na pol. Ob tem je 

vzdihoval, mrmral, 
5
a je vztrajal in ni prosil za pomoč. Ko mu je 

uspelo, je bil 
6
vidno zadovoljen, nasmehnil se je in me pogledal. 

List sva na steno nalepila skupaj, saj me je 
7
sam prosil, da mu 

držim list. 
8
Za sliko si ni vzel dovolj časa in je zelo hitro končal. 

Narisal je samo kroge za glave. Ko sem ga pohvalila, da mu gre 

sicer dobro, a ima še dovolj časa, je nadaljeval. Nadaljeval je 
9
zelo 

sistematično, najprej je vsem glavam narisal nos, nato usta in 

ostale podrobnosti. Med ustvarjanjem me je 
10

vprašal, kaj bom 

počela doma. 
11

Opozorila sem ga, da bo za pogovor čas na koncu 

kot vedno in je nadaljeval z izdelkom, čez krajši čas pa spet načel 

pogovor 
12

kako je v službi. 
13 

Ponovno sem ponovila navodila, ki 

jih je sicer poznal, da je med ustvarjanjem tiho, pa je čez čas 

vprašal, na kateri dan bom imela rojstni dan. 
14

Večkrat je 

pogledoval na uro (bila sva v drugi učilnici in je bila ta ravno v 

smeri njegovega pogleda) in spraševal koliko časa še imava.  

1
 neverbalno izražanje nelagodja, ker ne zna 

odgovoriti;  

2
možnost izbire;  

 

3
pripravljenost na izvajanje aktivnosti;  

4
težave pri rokovanju z materialom; 

5
vztrajnost pri aktivnosti; 

6
zadovoljstvo, 

ponos; 
7
samoiniciativno prosi za pomoč;  

8
površnost;  

9
sistematičnost pri izvajanju aktivnosti;  

10
 samoiniciativnost v pogovoru neskladno 

s temo; 
11

ponavljanje pravil;  

12
 samoiniciativnost v pogovoru neskladno 

s temo; 
13

ponavljanje pravil;  

14
 pomanjkanje pozornosti;  

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: 

Prosila sem ga, da opiše izdelek, pri čemer se je 
1
zelo razgovoril. 

Povedal je, da so na sliki okrog njega vsi veseli, 
2
samo on je bil 

jezen in ob tem pokazal na svoja usta na sliki na levi strani, ki so 

odebeljena in se tresejo. 
3
Povedal je, da je bil jezen na sošolko, ki 

v razredu preveč govori (oranžen trup) in da je večkrat tako, ko so 

v razredu. Na drugi sliki je naslikal svojo učiteljico, ki sošolko 
4
okrega in je potem ona žalostna. Vprašala sem ga, kje je on na 

Kode: 

1
obsežna komunikacija ob opisu izdelka; 

2
ozaveščanje mimike obraza, ko je jezen;  

3
ozaveščanje vzrokov za jezo;  

4
 ozaveščanje vzrokov za žalost;  
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sliki, pa je rekel, da ga ni, saj ji ni sam nič rekel. Na vprašanje ali 

vedno tako rešuje takšne težave je rekel, da ja, da 
5
pove učiteljici 

ali drugi odrasli osebi, ko je kaj narobe, on pa se umakne. Na 

vprašanje, kako se počuti, ko je jezen, je odgovoril, 
6
da je njegovo 

telo, ko se jezi čudno in 
7
da, ko je jezen gre raje stran in se 

umakne. Na vprašanje, ali je kdo kdaj jezen nanj, je rekel da 

mama, ko naredi kaj narobe. 

5
ozaveščanje strategije reševanja 

konfliktnih situacij; 
6
 ozaveščanje strategij 

soočenja z jezo;  

7
ozaveščanje notranjega počutja, ko je 

jezen;  

Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Počutje na začetku srečanja je bilo super (10), ker je bil njegov 

prispevek objavljen v šolskem glasilu. Samoiniciativno me je 

vprašal, ali imam še kakšen izvod glasila, da ga odnese domov. 

Tudi na koncu je na lestvici mimičnih obrazov pokazal na oceno 

10, ker je bil še zmeraj dobre volje.  

Zadovoljstvo z aktivnostjo (aquatest) je ocenil z 10, saj mu je bilo 

super, ker je delal v stoje in na tako velik list. Pripomnil je, da se 

je kar težko pogovarjati o jezi, ker o tem nikoli ne razmišlja. 

 

Izdelek:  
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Zaporedna številka srečanja: 13 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: likovna učilnica 

Pripomočki: flomastri, risalni list, lestvica mimičnih obrazov, epruveta, lonček z vodo. 

Cilji: razmišljanje o čustvih, izražanje in ozaveščanje čustev, povezovanje čustev z lastnimi izkušnjami in 

doživetji,soočanje s problemi in njihovo reševanje, razvijanje notranje moči za spremembo, razvijanje 

ustvarjalnosti, razvijanje sproščene komunikacije. 

Tema: Žalost. 

Likovna aktivnost: Upodabljanje čustev. Navodilo: Nariši situacijo, v kateri si bil zelo žalosten. 

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

1
Takoj, ko sva se videla, mi je povedal, da naslednji teden ne bo 

mogel priti na delavnico, ker gredo s skupino k frizerju in da se 

vidiva potem čez štirinajst dni ob isti uri. Razložil mi je, s kom in 

kam gre.  

Na začetku sem mu pokazala več slik žalostnih obrazov in ga 

povprašala kaj misli, da osebe na sliki žalosti. Ko je premišljeval o 

odgovoru, se je 
2
praskal po ušesu. Za vse slike je odgovoril, da 

verjetno 
3
nečesa niso naredili prav, na jokajočega otroka pa je 

pokazal s prstom in rekel, da joka, ker se mama jezi nanj. 

Vprašala sem ga, ali se tudi on kdaj tako počuti. Odgovoril je, 
4
da 

je žalosten, ko mu je hudo in ko mu kdo kaj reče. Rekla sem mu, 

naj si vzame čas in premisli, kdaj se je tako počutil in nato brez 

pogovora z mano začne z ustvarjanjem. Za sliko si je 
5
vzel čas, bil 

je tiho, nekajkrat je 
6
pogledal proti meni, se mi nasmehnil in 

nadaljeval. Najprej je sliko narisal, nato pa se je posvetil barvanju.  

1
samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo;  

 

 

2
nelagodje, ker ne ve odgovora; 

3
prepoznavanje razlogov za žalost;  

4
ozaveščanje vzrokov za žalost pri sebi;  

 

5
osredotočenost;

 6
neverbalna komunikacija 

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: 

Ko sem ga vprašala, kaj je narisal, je povedal, 
1
da sebe ko je bil 

žalosten, ker je bila mami nanj jezna. Poudaril je, da je to že dolgo 

časa nazaj in da sedaj ni tako in ni več žalosten. 
2
Da sedaj vedno 

vse naredi prav, pomije posodo in ni nikoli okregan. 
3
Žalosten je 

bil, ker so šli nekateri sošolci na predstavo, on pa je ostal doma, 

ker ni bilo dovolj vstopnic. 
4
Sam sebe je potolažil, da to ni nič 

hudega, da bo šel že drugič in da bo še veliko priložnosti za iti. 

Kode: 

1
obsežna komunikacija ob opisu izdelka;  

2
ozaveščanje potrebe po ugajanju;  

3
ozaveščanje dogodkov, ki so ga žalostili;  

4
samotolažba;  

Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Počutje na začetku srečanja je ocenil z oceno 10, ker se je že 

veselil poletnih počitnic. Tudi na koncu je na lestvici mimičnih 

obrazov pokazal na 10, ker se je bilo fino pogovarjati. Z 

aktivnostjo je bil zelo zadovoljen in jo je pri aquatestu ocenil z 10, 

saj mu je bilo všeč risati.  
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Izdelek:  

 

 

Zaporedna številka srečanja: 14 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: likovna učilnica 

Pripomočki: lepilo, barvni listi, cofki, škarje, mozaik, risalni list, lestvica mimičnih obrazov, epruveta, lonček 

z vodo. 

Cilji: razmišljanje o lastnostih živali, razvijanje domišljije in ustvarjalnosti, spodbujanje komunikacije. 

Tema: Igranje vlog. 

Likovna aktivnost: Prosto upodabljanje določene vloge. Navodilo: Upodobi sebe kot žival in tudi prostor, v 

katerem ta žival biva. Material si izberi sam. 

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Na začetku sem mu podala navodilo da lahko 
1
sam izbere 

ustvarjalni material. 
2
Vprašal me je še enkrat, ali lahko vzame 

karkoli iz omare. Za izbiro materiala si je vzel 
3
kar precej časa. Z 

4
nasmehom je raziskoval kaj vse je imel na voljo. Všeč so mu bili 

cofki in ko jih je zatipal, se je nasmehnil. Tudi med lepljenjem jih 

je tipal in se posmejal ter jih večkrat stisnil. Lepilo je nanašal 
5
zelo 

previdno, tako da se ni nič umazal. Izdelek je izdeloval počasi, v 

tišini. Med ustvarjanjem sem mu rekla, da moram za minutko iz 

razreda, pa je rekel, 
6
da naj grem raje potem, ko bova končala.  

1
možnost izbire; 

2
samoiniciativnost v 

pogovoru skladno s temo; 
3
osredotočenost 

ob izbiri likovnega materiala;  

4
dobro počutje ob raziskovanju materiala; 

5
osredotočenost;  

6
izražanje interesa, naj bom ves čas v 

razredu;  
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Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: 

Na vprašanje, katero žival je upodobil, je odgovoril, da je izbral 

zajčka, se 
1
nasmehnil in se dotaknil cofka. Vprašala sem ga, če je 

bila odločitev za to žival težka, pa je rekel da ne, da se je takoj 

spomnil nanj. Spodbudila sem ga, da opiše zajčka. 
2
Povedal je, da 

je ta zajec vesel, hiter, visok, velik, kosmat, z ušesi. Da je rjave 

barve. Cofka predstavljata rep in ušesa, ker so mehka. Naredil je 

še štiri noge (lesen polkrog in črn mozaik) ter dve očesi z lesenima 

perlicama. Na vprašanje, ali mu je sam kaj podoben sprva ni znal 

odgovoriti, 
3
zardel je, se gladil po nogah in nato rekel, da je tudi 

4
on vesel. Nato je povedal, da je tudi prijazen in rad pomaga. 

Povedal je, da je zajec živi v gozdu, on pa živi v hiši. 
5
Potem je 

povedal še, s katerimi družinskimi člani si je blizu, kaj počnejo 

skupaj in kdaj se vidijo.  

Kode: 

1
zadovoljstvo z izdelkom;  

 

2
obsežen opis izdelka; 

 

3
neverbalno izražanje nelagodja, ker ne zna 

odgovoriti; 
4
ozaveščanjesvojih lastnostih;  

5
samoiniciativnost v pogovoru na temo 

Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Počutje na začetku srečanja je ocenil s super (10), ker je bil 

naspan. Tudi na koncu aktivnosti je na lestvici mimičnih obrazov 

pokazal na 10, ker je imel naslednji dan nastop.  

Aktivnost je z uporabo aquatesta ocenil z 10, ker mu je bilo super 

prosto izbirati likovni material.  

 

Izdelek:  
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Zaporedna številka srečanja: 15 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: učilnica 2 

Pripomočki: slamice, vodene barvice, voda, čopiči različnim debelin, gobica, risalni list, lestvica mimičnih 

obrazov, epruveta, lonček z vodo. 

Cilji: raziskovanje likovnega materiala, zabava, razvijanje domišljije in ustvarjalnosti, spodbujanje 

komunikacije. 

Tema: Raziskovanje. 

Likovna aktivnost: Slikanje na mokro podlago. Navodilo: Papir namoči z gobico in nanj nanašaj barvo s 

čopičem ali slamico. Naredi 4 različne slike. Namen vaje je raziskovanje, tako da poskušaj nanašati barvo na čim 

več različnih načinov – s čopičem, z rahlimi potezami, močnimi potezami, kapljanjem, odtiskovanjem, pihanjem 

z ozkimi in debelimi slamicami, ipd. Na koncu slikam izberi naslov. 

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Ob prihodu je bila likovna učilnica zasedena, 
1
zato sva poiskala 

drug prostor. 
2
Sprememba ga ni motila. Pomagal mi je nesti 

material in 
3
spraševal, kdo je v učilnici, kaj se tam dogaja in kdaj 

bo konec tega sestanka. Ko sva prišla v drugo učilnico, 
4
je tam 

pedagogu povedal, da bova imela delavnico in razložil, kaj dela na 

njej – da se pogovarja in riše. V učilnici je imel pogled na vhod v 

stavbo centra pri čemer mu je 
5
pogled ves čas uhajal tja. Opazoval 

je, kdo prihaja ali odhaja iz službe, zato sem naknadno zagrnila 

zavese. Ob tem se je 
6
želel pogovarjati in mi postavljal vprašanja, 

kdaj bom naslednji dan v službi ter kdaj grem domov. 
7
Opozorila 

sem ga, da naj se osredotoči na barve, pri čemer je bil nato do 

konca ustvarjanja tiho.  

Prvi list je močno zmočil, da se je zvil in začel muckati, 
8
kar mu 

ni bilo všeč, saj je bil v obraz napet. 
9
Zardel je in me pogledal v 

smislu, kaj naj naredi. Rekla mu nisem nič, nato je 
10

list gladil in 

mucke želel spraviti dol. List je nato 
11

samo na hitro pobarval in 

ga dal sušiti. Na drugem listu je uporabil 
12

manj vode. 
13

Nasmehnil se je, ko je videl lep učinek barve na mokri podlagi. 

Na tretjem listu je izbral drugo tehniko nanašanja barve. Z zamahi 

čopiča je barvo 
14

poškropil na papir. Bilo mu je 
15

zabavno in se je 

smejal. Barva se je poškropila tudi mimo lista. Takrat me je 

pogledal v smislu, 
16

ali je kaj narobe in čakal, na moj odziv. Za 

zadnji list je izbral slamice. 
17

Zelo se je mučil s pihanjem; bil je 

ves rdeč v obraz, a je vztrajal. Dodal je 
18

več vode, da bi mu šlo 

pihanje lažje od rok.  

1
nenapovedana sprememba prostora 

ustvarjanja; 
2
netežavno prilagajanje 

spremembam; 
3
samoiniciativnost v 

pogovoru skladno s temo; 
4
zadovoljstvo z 

interesno dejavnostjo, ponos;  

5
pomanjkanje pozornosti, neosredotočenost;  

6
samoiniciativnost v pogovoru neskladno s 

temo; 
7
upoštevanje navodil 

8
nezadovoljstvo nad videzom izdelka; 

9
neverbalno izražanje nelagodja, ker je 

poškodoval likovni material; 
10

samoiniciatiovno popravljanje videza 

izdelka; 
11

površnost; 
12

učenje iz izkušnje; 
13

potrditev, uspeh;  

14
ustvarjalna uporaba likovnega materiala; 

15
sproščenost; 

16
potreba po potrditvi; 

17
 

vztrajnost;  

18
sam je poiskal rešitev pri težavi z 

likovnim materialom 

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: 

Vse štiri slike je 
1
glasno in razločno poimenoval: trava, baloni, 

ognjemet, reka. 
2
Brez da bi mu postavila dodatno vprašanje je 

povedal, da mu je 
3
najbolj všeč tretja slika. Tudi na vprašanje, 

zakaj prav ta slika, je znal odgovoriti - 
4
ker je najbolj pisana in 

Kode: 

1
odločnost v komunikaciji; 

2
samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo; 
3
izražanje mnenja o izdelku; 

4
obsežna utemeljitev mnenja; 

5
kritičnost do 
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vesela. Povedal je tudi, da mu je bilo fino tako škropiti. 
5
Prva mu 

ni bila všeč ker je bila »zmuckana«. Na vprašanje, kako se mu je 

zdelo raziskovati z barvami, je rekel, da je 
6
bilo super 

7
samo, da je 

na začetku preveč zmočil list 
8
ampak da ni to nič hudega in je bilo 

težko pihati s slamicami. 

izdelka zaradi razmočenega lista; 
6
izražanje 

mnenja o procesu ustvarjanja; 
7
obsežna 

utemeljitev mnenja; 
8
samotolažba 

Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Počutje na začetku srečanja je ocenil s super (10), ker sva se spet 

pogovarjala. Tudi na koncu je na lestvici mimičnih obrazov 

pokazal na 10, ker je pričakoval praznovanje rojstnega dneva.  

Z aquatestom je zadovoljstvo z aktivnostjo ocenil z 10, ker mu je 

bilo ustvarjanje všeč.  

 

Izdelki:  
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Zaporedna številka srečanja: 16 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: likovna učilnica 

Pripomočki: kinetični pesek, lončki, modelčki živali in potičk, duplo živali in figurice, modelirne palčke, 

lestvica mimičnih obrazov, epruveta, lonček z vodo. 

Cilji: raziskovanje likovnega materiala, razmišljanje o načinih sproščanja, iskanje ugodja in zadovoljstva, 

izražanje svojih čustev in občutkov, spodbujanje komunikacije. 

Tema: Sproščanje. 

Likovna aktivnost: Ustvarjanje s kinetičnim peskom. Navodilo: Razmisli katera aktivnost te sprošča in 

predstavi sebe pri tej aktivnosti.  

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Na začetku sem mu povedala, da je današnja tema sproščanje. 
1
Takoj je povedal, da pozna dihalne vaje, ko globoko vdihnemo in 

izdihnemo in ob tem pokazal vdih in izdih. Vprašala sem ga, ali 

želi, da skupaj narediva dihalne vaje. 
2
Rekel je, da ja. Podala sem 

mu navodila, da se udobno namesti, zamiži in pozornost usmeri na 

svoje dihanje ter da bova dihala tako, da vdih traja tri dobe, eno 

dobo vdih zadrživa in nato spet tri dobe izdihujeva zrak. Takoj je 

zaprl oči in pričel z dihanjem. Videlo se je, da to tehniko že pozna. 

Skozi dihanje sem ga na začetku verbalno vodila 
3
a je prehiteval, 

in ni bil pozoren na ritem. 
4
Ves čas je malo odpiral oči in gledal 

proti meni. Podala sem mu navodilo naj sam še enkrat vdihne, 

zadrži dih, počasi izdihne in nato odpre oči. Ob izdihu, ki ni bil 

počasen, je 
5
že gledal in govoril. Vaja ni služila sproščanju, kljub 

1
samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo;  

2
izražanje želje po dihalnih vajah;  

 

3
prehitevanje navodil zaradi znanega poteka 

dihalne vaje; 
4
nesproščenost ob zaprtih 

očeh;  

5
prehitevanje navodil, nesproščenost;  
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temu, da je na koncu vaje ob mojem vprašanju, če se počuti kaj 

drugače, povedal, 
6
da je bolj sproščen.  

Za tem sem mu povedala, da bo danes delal s posebnim peskom, 

da naj na začetku sam razišče, zakaj je tako poseben, naj ga stisne 

med prsti, naredi kroglo oz. kar želi. 
7
Začel je počasi, previdno, 

kot bi se bal umazati, delati krogle, kot sem mu naročila. Ko je 

občutil material na rokah, se je 
8
nasmehnil in ga stiskal, nato 

9
z 

materialom začel delati potičke toliko časa, da je porabil ves 

pesek. Bilo mu je všeč, kar se mu je videlo na obrazu, ker se je 
10

večkrat nasmehnil, ko mu je 
11

uspel lep odtis potičke. 

Nato sem pred njega dala škatlo s figuricami ljudi, živali, različnih 

predmetov (stoli, miza, avto, vlak, drevesa, tobogan, kolo). Rekla 

sem mu, naj razmisli kdaj se počuti umirjeno, sproščeno in skuša 

to aktivnost prikazati s pomočjo kinetičnega peska. Takoj je 

posegel po figuricah, jih sprva ogledoval in prelagal in se z 
12

nasmehom odzival na tiste, ki so mu bile všeč. Nato je najprej 

oblikoval pesek in ga vmes gladil med rokama. Opozorila sem ga, 

naj počasi zaključi in je na hitro vanj postavil eno figuro, rože in 

dve hiški. Z igro bi 
13

še nadaljeval, a sem ga morala prekiniti. 

6
zaznavanje spremembe svojega počutja, da 

je bolj sproščen;  

 

7
previdnost ob uporabi nepoznanega a 

materiala;  

8
zadovoljstvo z materialom; 

9
samoiniciativnost pri delu z materialom; 

10
zadovoljstcvo z dejavnostjo; 

11
potrditev, 

uspeh;  

 

12
zadooljstvo z materialom;  

13
motiviran za delo, nadaljeval bi z delom, a 

je bilo konec časa, navdušenost nad 

aktivnostjo 

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: 

Na vprašanje, kako mu je bila aktivnost všeč in kakšen se mu zdi 

ta pesek, je povedal, 
1
da je super, da je res čaroben, ker se oblikuje 

brez vode in lahko naredi kepo in je tako trda, da se lahko žoga. 
2
Med odgovarjanjem je prijel pesek in naredil kepo ter jo z 

nasmehom pokazal. 
3
Rekel je, da je žoga in se smejal. Tudi 

izdelek je z veseljem opisal. 
4
Povedal je, da je na sliki on (modra 

figura) in da se rad sprehaja. 
5
Sproščanje rabi takrat, ko ni dobre 

volje. Po sprehodu pa je potem vesel. Nato sva se pogovorila o 

načinih sproščanja. 
6
Na vprašanje, kako se še sprošča, se je 

razgovoril in samoiniciativno naštel več primerov: 
7
da se 

pogovarja z drugim in gre ven, zapre oči in dvakrat zadiha, gleda 

televizijo in je na računalniku.  

Vprašala sem ga ali mu je izdelek všeč, je 
8
navdušeno povedal, da 

ja. Nato je opazil, da je 
9
začel pokati – pokaže na podrto potičko.  

Kode: 

1
izražanje navdušenja nad materialom, 

obsežna komunikacija o rokovanju z 

materialom;  

2
samoiniciativnost pri uporabi materiala; 

3
neverbalno izražanje ugodja, nasmeh, 

sproščenost; 
4
ozaveščanje stvari, ki jih rad 

počne; 
5
ozaveščanje potrebe po sproščanju; 

6
samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo; 
7
ozaveščanje dejavnosti, ki ga 

sproščajo;  

8
zadovoljstvo z izdelkom; 

9
kritičnost do 

izdelka zaradi podiranja potičk;  

Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Počutje na začetku srečanja je ocenil z 10, ker je bil spet pri 

aktivnosti. Tudi na koncu je na lestvici mimičnih obrazov pokazal 

na 10, ker mu je bilo fino ustvarjati.  

Z aquatestom je zadovoljstvo z aktivnostjo ocenil z 10, ker je 

ustvarjal s posebnim peskom.  
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Izdelek:  

 

 

Zaporedna številka srečanja: 17 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: likovna učilnica 

Pripomočki: risalni list, paleta, tempera barve, čopiči različnih debelin, lestvica mimičnih obrazov, epruveta, 

lonček z vodo. 

Cilji: krepitev pozornosti in koncentracije, razvijanje občutljivosti, razvijanje ustvarjalnosti, spodbujanje 

komunikacije. 

Tema: Glasba in čustva. 

Likovna aktivnost: Ustvarjanje na podlagi glasbene podlage. Navodilo: Slišal boš več glasbenih 

posnetkov. V vsaki glasbi prevladuje eno čustvo. Med poslušanjem posnetka izberi barvo ali barve, primerne 

občutkom, ki jih občutiš ob glasbi. Svoja občutja izrazi z slikanjem – za vsako glasbo vzemi svoj list.  

Predvajana glasba: 

1. Johann Strauss, Glasovi pomladi op. 410,  

2. Peder B. Helland, Silent Shadows,  

3. Beethoven, Moonlight,  
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4. Johann Strauss, Tako je govoril Zaratustra,  

5. Judy Galand, Somewhere Over the Rainbow 

6. Rammstein, Rammstein 

7. Fluttershy, The voice of nature 

8. Beethoven, Sonata op. 27, št.2,  

9. Chopin, Preludij op. 28 v d-molu.  

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Čakala sem ga v razredu in ko je prišel, 
1
me je takoj vprašal ali mu 

bom poslala elektronsko pošto in kdaj bo izšlo šolsko glasilo. Ko 

sem ga vprašala, ali je pripravljen, da bo poslušal različno glasbo, 

mu je bila ideja takoj všeč. 
2
Vprašal me je, kaj bova poslušala in 

ali imam sabo CD-je. Med tem, ko sem pripravljala radio, si je 
3
sam že pripravil material. Na mizi je imel na izbiro tempera 

barve, akrilne barve, akvarelne barve in vodene barvice - izbral je 

tempera barve. Predvajala sem mu glasbo kratek čas in mu nato 

dala čas za ustvarjanje ter mu 
4
vsakič znova dala navodilo, da na 

zadnjo stran napiše z besedo kaj je občutil ob glasbi, saj je vedno 

pozabil zapisati. Ob koncu srečanja, ko je pospravljal lik. material, 

sem predvajala tudi njemu ljubo glasbo, kar ga je 
5
zelo 

razveselilo.  

1
samoiniciativnost v pogovoru neskladno s 

temo; 
2
pripravljenost za sodelovanje, 

samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo;  

3
samoiniciativnost pri pripravi materiala;  

 

4
ponavljanje navodil;  

5
veselje, dobro počutje;  

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: 

Na vprašanje, kako se je počutil med ustvarjanjem, je povedal, da 
1
mu je bilo glasbi super prisluhniti in da mu je bila najbolj všeč 

živa glasba. Všeč mu je bila tudi žalostna. Povedal je, da ima 

najraje mešano glasbo, na primer 
2
Golico in Avsenike. Na 

vprašanje, ali je bilo težko določiti čustva glede na slišano glasbo, 

je odgovoril, da ja. Povedal je, da mu je bila vesela hitra glasba, 

bolj počasna pa žalostna. 

Nato sva šla skozi vse nastale slike, ki jih je vse 
3
suvereno, 

razločno in jasno predstavil:  

1. 4
Občutil je veselje. Naslikal je veselje, nasmejane obraze. 

Na vprašanje o izbiri rjave barve je odgovoril, da so usta 

tudi kdaj rjava, če jih pobarvaš ali ko ješ čokolado. 

Vprašala sem ga, katera mu je najljubša, povedal je, 
5
da 

Gorenjka. 

2. 6
Občutil je žalost. Povedal je, da je naslikal mostove, kjer 

teče voda. Žalostno je, ker je toliko vode in ko greš mimo 

si lahko moker. To pa ni fino. 

3. 7
Občutil je veselje. Naslikal je okna, glasba mu je bila 

živa in vesela. Okna je naredil tako pisana, ker so mu 

taka všeč. 

4. 8
 Občutil je veselje. Naslikal je cesto in na njej godbo oz. 

Kode: 

1
obsežna komunikacija o počutju med 

procesom ustvarjanja; 
2
ozaveščanje stvari, 

ki jih ima rad;  

 

 

3
odločnost v komunikaciji, obsežna 

komunikacija ob opisu izdelkov; 

4,7,8,11,14,
zaznavanje občutka veselja ob 

glasbi 

5,10, 
ozaveščanje stvari, ki jih ima rad;  

 

6,13,15
zaznavanje občutka žalosti ob glasbi;  
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glasbenike. Povedal je, da rad posluša godbo. 

5. 9
Občutil je srečo. Povedal je, da je narisal dve sonci na 

nebu, da bo bolj toplo. Povedal je, 
10

da ima rad sonce. 

6. 11
Občutil je veselje. Glasba mu je bila vesela in je 

naslikal kolo, ki ga vozi akrobat in dela obrate. Povedal 

je, da tudi 
12

on rad kolesari. 

7. 13
Občutil je žalost in je zato naslikal morje in Titanik. 

Žalostno je, da se je Titanik zaletel, ker so prepozno 

ugotovili, da je tam skala. 

8. 14
Občutil je veselje. Naslikal je veselje, črno pa je 

uporabil v mavrici zato, ker so oblaki črni, ko gre dež. 

Tudi mavrica je vesela, kot je bila vesela ta glasba. 

9. 15
Občutil je žalost. Narisal hišo, žalostno čustvo, ker so 

bile poplave in jo je odneslo. 

 

9
 zaznavanje občutka sreče ob glasbi;  

 

12
ozaveščanje stvari, ki jih rad počne;  

 

 

Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Počutje na začetku srečanja je ocenil z 10, ker je dobil elektronsko 

pošto. Tudi na koncu je na lestvici mimičnih obrazov pokazal na 

10, ker je bilo fino poslušati glasbo.  

Aktivnost mu je bila zelo všeč, ker je hkrati poslušal in risal, tako 

da jo je z uporabo aquatesta ocenil z 10.  

 

Izdelki: 
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Zaporedna številka srečanja: 18 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: likovna učilnica 

Pripomočki: risalni list, vodene barvice, čopiči različnih debelin, lestvica mimičnih obrazov, epruveta, lonček 

z vodo. 

Cilji: prepoznavanje čustvenih stanj in razpoloženj, izražanje čustev, premagovanje strahov, vzpostavljanje 

nadzora nad lastnimi čustvi, krepitev komunikacije, razvijanje ustvarjalnosti- 

Tema: Strah. 

Likovna aktivnost: Upodabljanje čustvenega razpoloženja. Navodilo: Poišči podobo za svoj strah in 

razmisli, česa te je strah in to naslikaj. 

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Prišel je v naglici, spomnil se je, da je pozabil torbo na oddelku in 

se vrnil ponjo. Nato se je hitro usedel in sam od sebe 
1
pokazal na 

lestvici, da se počuti super. Nato 
2
je v tišini čakal na moja 

navodila, gledal me je v oči. Vprašala sem ga, ali bo kar takoj 

začel z ustvarjanjem ali bi rad, da se pogovoriva najprej o strahu. 
3
Odločil se je, da bo kar takoj začel z slikanjem, da ve kaj bo 

narisal. Slikal je zelo 
4
osredotočeno, jezik je večkrat dal iz ust med 

slikanjem, pogled usmerjal zgolj na risalno površino, v popolni 

tišini do izteka časa namenjenega ustvarjanju.  

1
poznavanje rutine;  

2
osredotočenost na delo;  

3
možnost odločanja;  

4
pozornost;  
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Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: 

Povedal je, da je naslikal vlak smrti v lunaparku, na katerega je 

enkrat šel. Takoj je želel izstopiti, pa ni ustavil. Z 
1
nelagodnim 

smehom je povedal, da nikoli več ne bo šel na ta vlak. Povedal je, 

da so v vlaku stoli - na sliki jih predstavljajo črte in pisana kolesa 

in steza. Vprašala sem ga, kako se je počutil na vlaku smrti. 

Povedal mi je, da ga je bilo 
2
zelo strah. Ko je šel vlak v ovinek, je 

mislil, da bo padel ven, obenem pa ga je strah višine. Nato sem ga 

prosila, da pokaže, kje je sedel - s prstom je pokazal na sredino 

vlaka. Še enkrat sem ga povprašala, kako se je počutil tam – 

povedal je, 
3
da mu je bilo slabo in se mu je vrtelo v glavi. 

4
Povedal je tudi, da mu je, ko ga je strah slabo in nelagodno. 

Pogovor sva nadaljevala v smeri, kdaj mu je še v življenju 

nelagodno. Povedal je, da mu ni vešč, ko ga sošolka moti pri 

kosilu, sili vanj in ves čas govori. Povedal je, da se 
5
neprijetno 

počuti, ko nečesa ne zna. Spomnil se je, da se je neprijetno počutil 

tudi, 
6
ko mu internetna povezava ni delovala in je vse poskusil, da 

bi jo popravil pa mu ni šlo. Neprijetno se počuti tudi ko gre 
7
v 

bazen in je voda mrzla. Povedal je, da ga je 
8
strah psov in ko 

avion pristane ter teme oz. sence. Takoj je povedal, da je to samo 

svetloba. 
9
Boji se zobarja, ker odpre usta in mu stika po ustih. 

Pogovorila sva se tudi o tem, kako se sooča s strahom in stvarmi, 

ki jih ne mara in mu niso všeč. Povedal je, da stvarem, ki se jih 
10

boji ali jih ne mara, izogne, ne gre tja in jih ne počne. Hudemu 

psu se izogne in ko o vidi zvečer sence gre pod rjuho da jih ne vidi 

več. 

Kode: 

1
nelagodnost ob opisovanju neprijetne 

situacije;  

 

2
opis svojih občutkov;  

3
kako se je počuti, ko ga je bilo strah; 

4
opis 

svojega notranjega počutja, ko ga je strah;  

5
neprijetno počutje ob neznanju;  

6
zavedanje neprijetnega počutja ob 

nedelovanju internetne povezave;  

7
neprijetno počutje ko mrzla voda v bazenu; 

8
definiranje česa ga je strah;  

9
strah do zobarja;  

10
ozaveščanje svojega ravnanja v situacijah, 

ki se jih boji ali mu niso prijetne;  

Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Počutje na začetku je ocenil z 10, ker se je veselil počitnic in bo 

konec dela v VDC-ju. Tudi na koncu je na lestvici mimičnih 

obrazov pokazal na 10, ker sva se veliko pogovarjala. Povedal je, 

da drugače ne govori o takih stvareh. 
11

Ob tem je samoiniciativno 

povedal še šalo, ki jo je slišal v razredu in se smejal.  

Z vodenkami je rad barval, zato je aktivnost z aquatestom ocenil z 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11
neverbalno izražanje ugodja, sproščenost, 

smeh; 
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Izdelek:  

 

 

Zaporedna številka srečanja: 19 

Trajanje: zaradi zamude 50 minut 

Lokacija: likovna učilnica 

Pripomočki: balon, vodoodporni flomastri, lestvica mimičnih obrazov, epruveta, lonček z vodo. 

Cilji: zaključevanje in priprava na slovo, povzetek doživetega, krepitev komunikacije, razvijanje 

ustvarjalnosti. 

Tema: Refleksija izvedenih srečanj. 

Likovna aktivnost: Zaključevanje interesne dejavnosti in načrtovanje zadnjega srečanja. Navodilo: Na 

balon nariši, kako si se počutil na delavnicah, kaj ti je bilo najbolj všeč in kako si želiš preživeti zadnje srečanje. 

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Na srečanje je 
1
zamudil. V razred je 

2
prisopihal zelo hitro. Bil je 

zadihan, rdeč v obraz in moker po laseh in ko je pogledal na uro je 
3
zardel. Vedel je, da zamuja in 

4
rekel, da malo zamuja, ker je imel 

trening. Nato je povedal, da imava še dovolj časa na voljo in da 

ima tudi naslednji teden trening. Povedal je, da se morava z 

njegovim pedagogom pogovoriti, ali bo šel na delavnico ali 

trening. Vprašala sem ga, kaj bi sam izbral in je 
5
rekel, da najino 

delavnico.  

Opisala sem mu nalogo in ob omembi balona, se je 
6
nasmehnil. 

1
nenamerno kršenje dogovora o točnosti; 

2
utrujenost; 

3
neverbalno izražanje 

neprijetnega počutja zaradi zamude; 
4
samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo;  

5
izražanje interesa po delavnici, zmožnost 

odločanja 

 
6
izražanje zadovoljstva,zanimanja za 
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Na začetku sem ga vprašala katero barvo balona si želi, takoj je 

izbral 
7
rumeno, ker je 

8
vesela barva. Nekaj težav je imel z 

napihovanjem in zavezovanjem balona – trajalo je kar 
9
precej 

časa, da mu je uspelo. 
10

Ko mu je uspelo, je imel nasmeh na 

obrazu. Najprej je narisal sebe, nato pa je na 
11

balon začel pisati in 

sicer, da se 
12

na zadnjem srečanju želi pogovarjati o počitnicah in 

poletju in da si želi, da greva na kavo na avtomat. 

aktivnost; 
7
sposobnost izbire; 

8
utemeljevanje izbire; 

9
vztrajnost; 

10
uspeh;  

11
kombinacija risbe in pisave; 

12
izražanje 

želje, interesa, kako preživeti zadnjo 

delavnico;  

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: 

Izdelek je opisal tako, da je najprej prebral, kar je napisal na balon 

in nato povedal, da je narisal sebe, 
1
veselega, ker je nasmejan in se 

imava super. Nato je 
2
vprašal, ali bova šla res na kavo na avtomat.  

Na vprašanje, kaj mu je bilo najbolj všeč, je 
3
odgovoril brez težav 

in sicer, da sva se veliko pogovarjala in da je lahko povedal kako 

se počuti. 
4
Všeč mu je bilo, da sva bila samo midva in je lahko 

povedal, kar je hotel in nič ni bilo narobe. 
5
Od vsega mu je bilo 

najbolj všeč delanje mandale, ker je posipal nanjo in lepil različne 

materiale. 
6
Samoiniciativno rekel, da bi še delal mandale. 

Izpostavi tudi upodabljanje svojega prijatelja. 

Kode: 

1
izražanje dobrega počutja na delavnicah;  

2
izražanje želje, da greva na avtomat;  

3
izražanje počutja;  

4
pozitivna evalvacija delavnice;  

5
Izražanje mnenja, kaj mu je bilo všeč; 

6
obsežna komunikacija o počutju med 

procesom ustvarjanja, samoiniciativnost;  

Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Počutje je na začetku aktivnosti ocenil z 8, ker je bil na treningu 

namiznega tenisa in da je že cel dan nekaj počel. Na koncu je na 

lestvici mimičnih obrazov pokazal na 10, ker se je spočil.  

Z aktivnostjo je bil zadovoljen – z aquatestom je aktivnost ocenil 

z 10, ker je užival pri barvanju balona.  
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Izdelka:  
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Zaporedna številka srečanja: 20 

Trajanje: 60 minut 

Lokacija: zunaj, pred centrom 

Pripomočki: risalni list, flomastri, lestvica mimičnih obrazov, epruveta, lonček z vodo 

Cilji: razmišljanje o prihodnosti in počitnicah, povzetek doživetega,zaključevanje, razvijanje domišljije in 

ustvarjalnosti, spodbujanje komunikacije. 

Tema: Prihodnost. 

Likovna aktivnost: Upodabljanje preživljanja počitnic. Navodilo: Nariši na risalni list, kako bi rad preživel 

počitnice.  

Ugotovitve in opažanja: Kode: 

Ko sva se zjutraj pred srečanjem videla na hodniku, me je vprašal, 
1
ali se vidiva in da 

2
komaj čaka, da 

3
greva na kavo na avtomat. 

Takoj, ko je prišel na srečanje, me je spomnil, 
4
da bova govorila o 

počitnicah in šla na kavo na avtomat. Šla sva na kavo, kar mu je 

veliko pomenilo. Bil je 
5
nasmejan in dobro razpoložen, 

6
razlagal 

mi je, da gre potem na vrt in kaj tam počnejo ter tudi mene 

spraševal, kaj bom počela popoldan jaz in če imam vrt.  

 Ker je bilo zunaj lepo vreme, je predlagal, 
7
da bi bila lahko kar 

zunaj in je nato ustvarjal pred centrom za mizo. Temu sva 

prilagodila likovni material in sicer flomastre. Ko so hodili mimo 

opazovalci, je nadaljeval z risanjem, 
8
kot da jih ni in se ni pustil 

motiti pri risanju. Usmerjen je bil k nalogi in v tišini dokončal 

izdelek. 
9
Ko se je že začel pogovarjati o izdelku, je opazil, da 

enemu iz oseb manjkajo roke, pograbil je prvi flomaster, ki mu je 

bil blizu in jih 
10

dorisal z rjavo barvo.  

1
samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo; 
2
izražanje interesa po začetku 

delavnice; 
3
izražanje želje, da greva na 

kakav; 
4
izražanje interesa za vsebino 

delavnice; 
5
veselje; 

6
obsežna komunikacija 

o vsakdanjih stvareh, samoiniciativnost v 

pogovoru skladno s temo;  

7
izražanje želje za ustvarjanje zunaj;  

 

8
osredotočenost na delo;  

9
kritičnost do izdelka zaradi nedokončanosti 

figure; 
10

 popravljanje končnega izdelka;  

Pogovor o izdelku in procesu ustvarjanja: 

Na vprašanje, kaj je narisal, se je 
1
razgovoril in ni potreboval 

podvprašanj za spodbudo. Povedal je, da je naslikal sončno vreme, 

da je danes modro nebo in sonce in da si tudi 
2
naprej želi lepo 

vreme med počitnicami ter da ima 
3
rad sonce in lepo vreme. 

Povedal je, da gre čas res hitro naprej in da si 
4
želi vsak dan hoditi 

na izlete med počitnicami in z mamo z letalom v Grčijo, kjer se bo 

kopal, jedel in spal. Narisal je letalo, ki bo peljalo na morje ter 

plažo polno kopalcev ter brisače, ki se jih vidi iz letala. 
5
Vprašal 

me je, kdaj bom imela jaz dopust in ali grem kam na morje, kaj 

bom počela med počitnicami. Na moje vprašanje, ali je z izdelkom 

zadovoljen, 
6
je rekel da ja. Ko pa je zagledal, da enemu kopalcu 

manjkajo roke, je dorisal roke in rekel, da je sedaj uredu.  

Kode: 

1
obsežna komunikacija ob opisu izdelka;  

2
izražanje želje po lepem vremenu; 

3
govor o 

čustvih, sebi, da ima rad sonce in lepo 

vreme; 
4
izražanje želje po aktivnostih med 

počitnicami;  

5
samoiniciativnost v pogovoru skladno s 

temo;  

6
kritičnost do izdelka, nedokončanost 

figure;  
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Ocena trenutnega počutja na začetku in na koncu delavnice in 

zadovoljstva z aktivnostjo: 

Počutje na začetku srečanja je ocenil z 10, ker sva bila zunaj in 

sva potem šla na kakav. Tudi na koncu je na lestvici mimičnih 

obrazov pokazal na 10, ker je bilo toplo in sonce in sva pila kakav.  

Z aquatestom je zadovoljstvo ocenil z oceno 10, ker mu je bilo 

všeč risati zunaj in se pogovarjati. 

 

Izdelek:  
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Priloga B – Opazovalna shema 

Srečanje št. : 

Datum:  

 

Počutje na začetku 

delavnice 

Izgleda izredno slabe volje, solzne oči. 1 

Izgleda slabo razpoložen, potrt. 2 

Na obrazu ima resen izraz.  3 

Na obrazu ima rahel nasmeh, videti je sproščen.  4 

Je nasmejan, vesel, dobro razpoložen. 5 

Počutje na koncu 

delavnice 

Izgleda slabe volje, solzne oči. 1 

Izgleda slabo razpoložen, potrt. 2 

Na obrazu ima resen izraz.  3 

Na obrazu ima rahel nasmeh, videti je sproščen. 4 

Je nasmejan, vesel, dobro razpoložen. 5 

Upoštevanje dogovorov Ne upošteva dogovorov kljub ponavljanju in opozarjanju.  1 

Večinoma ne upošteva dogovorov kljub ponavljanju in opozarjanju.  2 

Ob opozarjanju in ponavljanju dogovorov jih upošteva. 3 

Da upošteva dogovore, potrebuje le enkratno ponavljanje.  4 

Popolnoma upošteva dogovore.  5 

Vztrajnost Zadane naloge ne opravi; ne da se ga spodbuditi, da bi začel z delom.  1 

Pri nalogi vztraja le krajši čas, kljub spodbudam naloge ne dokonča.  2 

Zadano nalogo dokonča, a potrebuje večkratno spodbudo.  3 

Da zadano nalogo dokonča potrebuje le enkratno vzpodbudo.  4 

Zadano nalogo samostojno dokonča brez dodatnih vzpodbud.  5 

Pozornost Sploh ni usmerjen k nalogi, vse drugo ga bolj zanima. 1 

Pri nalogi ga zmoti že vsak najmanjši dražljaj. 2 

Usmerjen je k nalogi, občasno ga zmoti dražljaj iz okolice.  3 

Usmerjen je k nalogi, enkratno ga zmoti dražljaj iz okolice. 4 

Popolnoma je usmerjen k nalogi, ne pusti se motiti.  5 

Komunikacija Ne ve kaj bi povedal, je tiho.  1 

Odgovarja s kratkimi stavki, je redkobeseden.  2 

Z podvprašanji je sposoben krajšega pogovora. 3 

Odgovori na vprašanje vsaj s tremi stavki brez podvprašanj.  4 

Je gostobeseden, pripoveduje, razlaga.  5 

Iniciativnost v pogovoru Nikoli ne načenja pogovora, ne daje nobene pobude za komunikacijo.  1 

Začne pogovor z zanj stereotipnim vprašanjem, a se na moj odgovor ne odziva. 

Pogovor se ne razvije.  

2 

Začenja pogovor, a ne na temo. Odzove se na moj odgovor, pogovor se 

nadaljuje.  

3 

Začenja pogovor na temo, pogovor se ne razvije.  4 

Začenja pogovor, sprašuje, pripoveduje na temo. Pogovor se razvija naprej. 5 

Interpretacija izdelka Izdelka ne želi ali ne zmore opisati. 1 

Izdelek vpiše zgolj vsebinsko, konkretno kakšen je, kaj je na njem. 2 

Izdelek vpiše vsebinsko, spregovori tudi o sebi. 3 

Izdelek opiše vsebinsko, spregovori o sebi in čustvih. 4 

Izdelek opiše vsebinsko, spregovori o sebi, izraža svoja čustva, razmišljanja, 

počutje 

5 

Uporaba likovnega 

materiala 

Uporablja ga zelo previdno, neodločno, nespretno. 1 

Uporablja ga nepremišljeno, površno.  2 

Uporablja ga primerno, ustrezno. 3 

Uporablja ga samozavestno, spretno.  4 

Uporablja ga spretno, odločno, izvirno.  5 

Zadovoljstvo z 

aktivnostjo 

Aktivnost mu sploh ni všeč, ne želi jo izvesti. 1 

Aktivnost mu ni preveč všeč a jo izvede. 2 

Do aktivnosti je ravnodušen.  3 

Aktivnost mu je všeč. 4 
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Zelo uživa v aktivnosti, z njo si želi nadaljevati po poteku časa za ustvarjanje. 5 

Odnos do izdelka Izdelek mu sploh ni všeč, želi ga uničiti, ne želi ga pokazati, se ga sramuje. 1 

Izdelek mu ni všeč 2 

Do izdelka je ravnodušen 3 

Izdelek mu je všeč 4 

Izdelek mu je zelo všeč, ponosen je nanj, z veseljem ga pokaže. 5 

Opombe  
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Priloga C – Ocenjevalna lestvica  

OCENJEVALNA LESTVICA O SAMOPODOBI 

 

Preberite vsako od navedenih trditev in označite v razpredelnici trditev DA pri 

povedih s katerimi se strinjate in NE pri tistih, s katerimi se NE strinjate.  

Pred prvim 

srečanjem 

Po zadnjem 

srečanju 

 

 

 

DA 

 

 

 

NE 

 

 

 

DA 

 

 

 

NE 

Fizična varnost Všeč mi je okolje v katerem živim. Tam se 

počutim prijetno in varno.  

    

 Rad imam svoj dom in se v njem počutim prijetno 

in varno. 

    

 Rad imam šolo, center, ki ga obiskujem. Tam se 

počutim prijetno in varno. 

 

    

 Ne bojim se nobenega sošolca.  

 

    

 Ne bojim se nikogar v svoji soseski. 

 

    

 Redko hodim k zdravniku zaradi bolečin v trebuhu 

ali glavobola.  

 

    

 Imam zdravo telo. 

 

    

 Moji starši so skrbni, pravični in poskrbijo zame     

Čustvena varnost Zaupam vase in svoje sposobnosti.      

 Lahko se smejem svojim napakam.      

 Govorim o svojih čustvih, to mi pomaga     

 Mislim, da moram vse obveznosti opraviti odlično.      

 Znam si pomagati sam, ko sem v stiski ali pod 

stresom 

    

Identiteta Sem srečen.     

 Le redko si želim, da bi bil kdo drug.     

 Všeč mi je moj izgled.     

 Všeč mi je moje telo.     

 Všeč so mi moje osebne lastnosti.     

 Skrbim za svoj izgled.     

 V vseh situacijah, tudi novih, se počutim udobno.     

Pripadnost, odtujenost Imam najboljšega prijatelja.     
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 Drugi ljudje mi pomagajo, ko potrebujem pomoč.     

 Držim se obljub, drugi vedo, da mi lahko zaupajo.     

 Sam lahko izbiram prijatelje.     

 Drugi me hočejo vključiti v svoje dejavnosti     

Kompetentnost Lahko dosežem, kar želim.     

 Sem pameten.     

 Druge prosim za pomoč, ko jo potrebujem.     

 Vedno moram biti najboljši     

Poslanstvo, smisel Pogosto razmišljam o prihodnosti 

 

    

 Vem kaj si želim v življenju     

 Zadovoljen sem s sedanjim življenjem in se 

veselim prihodnosti.  

    

 Razmišljam o tem kaj želim postati v življenju     

 Zanima me veliko stvari     

 Imam cilje, ki jih bom dosegel.     
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Priloga D - Vprašalnik 

OCENA SAMOPODOBE 

 

Preberite vsako od navedenih trditev in označite v razpredelnici v kolikšni meri 

na lestvici 1-5 se z njo strinjate. 

Lestvica: 

  

1 - sploh ne drži,  

2 - v glavnem ne 

drži,  

3 - delno drži,  

4 - v glavnem 

drži, 

5 - povsem drži 

Trditev Pred prvim 

srečanjem 

Po zadnjem srečanju 

Drugim ljudem posveča veliko pozornosti.    

Poskuša komunicirati z drugimi otroki    

Poskuša komunicirati z drugimi odraslimi.   

Ima dobro mnenje o svojih sposobnostih.    

Pozna svoje telesne sposobnosti   

Pozna svoje lastnosti   

Probleme rešuje sam, ne nasloni na odraslo osebo.    

Naredi veliko sam od sebe, tudi če mu ne reče odrasli.    

Ob zavrnitvi ni potrt, poražen.   

Kaže upravičeno mnenje o sebi.    

Za družbo ima raje vrstnika kot odraslega.   

Ne sledi odraslemu in ne išče njegove naklonjenosti.    

Veže se na določenega odraslega.    

Posnema vrednote in vedenje odraslega.    

Občuduje izbranega odraslega kot heroja, idol.    

Daje prednost družbi vrstnikov.    

Sledi vrstnikom in išče – želi, da bi ga priznali in sprejeli.    

Se naveže na določenega vrstnika.    

Posnema vrednote odraslega, na katerega se naveže in ga 

občuduje kot heroja, idol.  

  

Nima skrbi v zvezi z zdravjem, starši, družino, s šolo…   

Je preplašen, ima strahove, bojazni    

Verjame vase in svoje sposobnosti   

Deluje sproščeno   
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Deluje samozavestno   

Samostojno se odloča   

Zna se postaviti zase   

Sprejema samega sebe   

Zna izražati svoje želje, potrebe, interese   

Izraža čustva na sprejemljiv način   

Prepoznava čustva   

Uspešno se sooča z neuspehom   

Sprejema kritiko   

Prevzema odgovornost za svoja ravnanja   

Samostojno rešuje konflikte   

Rešitev in vodenja ne išče pri drugih   

Hitro je zadovoljen z rešitvami, je nekritičen   

Ima visoka pričakovanja in ambicije   

Je uspešen na glasbenem področju   

Je uspešen na likovnem področju   

Je uspešen na športnem področju   

Je uspešen na dramskem področju.    
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