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POVZETEK 

 

Temeljni cilj magistrskega dela je bil izvajati in predvsem kvalitativno ovrednotiti, kako lahko 
z različnimi sprostitvenimi, umetnostnimi in predvsem likovnimi dejavnostmi, nudimo 
podporo in pomoč štirim ranljivim učencem, ki živijo v mladinskem domu. Naloga temelji na 
multipli študiji primera. Oblikovala sem večmesečni ustvarjalni proces individualnih in 
skupinskih delavnic, ki so vsebovale predvsem pomoč z likovnimi dejavnostmi (v 
nadaljevanju PZLD) in v manjši meri dramsko, plesno-gibalno, glasbeno izražanje in 
sprostitvene dejavnosti. 

V teoretičnem delu predstavljam vsebini: Pomoč z umetnostjo (v nadaljevanju PZU) in 
PZLD, v mednarodni terminologiji znani kot »arts therapies« in »art therapy«. Nadalje 
predstavljam naslednje vsebine: ustvarjalnost, komunikacijo, čustva, čustvene in vedenjske 
težave/motnje, mladinski dom, temeljne potrebe, kakor jih opredeli William Glasser 
(svoboda, zabava, ljubezen, moč/veljava), ter zadovoljevanje potreb otrok v instituciji. 

V empiričnem delu predstavljam zbrano gradivo in odgovarjam na raziskovalna vprašanja. 
Podatke o udeleženih sem zbirala s pogovori z njimi ter njihovimi vzgojitelji_cami, o 
podpornem procesu pa z delno strukturiranim opazovanjem brez in z udeležbo, z odgovori, 
mnenji in samoocenami udeleženih v procesu pomoči in v zaključnih pogovorih z njimi. 

Na podlagi kvalitativne (pogovori in opazovanje) ter kvantitativne analize (počutjemer in 
samoocene počutja udeleženih) beležim pozitivne učinke ustvarjalnih pristopov in pristopov 
PZLD na izboljšanje počutja ter na spremembo intenzivnosti čustev, čustvenih stanj, na 
primer: porast zadovoljstva in upad žalosti. Kvalitativna analiza je pokazala, da sta v procesu 
izvedbe skupinskih in individualnih dejavnosti potekala tako ozaveščanje kot širjenje načinov 
izražanja počutja, čustev in želja vseh štirih udeleženih. Udeleženi so izražali in zadovoljevali 
svoje potrebe, razvijala se je njihova ustvarjalnost, širil vedenjski repertoar, izboljšala 
medosebna komunikacija tako v poteku delavnic kot izven njih. S pomočjo likovnega medija 
sem izvedla test individualne emocionalne ocene in test socialne interakcije udeleženih. Pri 
obeh je pri vseh udeleženih napredek v zaključni oceni v primerjavi z začetno oceno. 

Natančen opis procesa in predstavljene ugotovitve bi lahko bile v pomoč različnim 
strokovnim delavcem pri delu z ranljivimi učenci in hkrati spodbuda za nadaljnje študije.  

 

 

Klju čne besede: pomoč z umetnostjo, pomoč z likovnimi dejavnostmi, ustvarjalnost, 
čustvene in vedenjske težave, potrebe, komunikacija, mladinski dom 

 

  



ABSTRACT  

The central objective in the Master’s thesis was to perform and qualitatively assess, how to 
offer support to four vulnerable pupils, living in a youth care centre, through various 
relaxation, artistic and above all, visual arts activities. The thesis is based on a multiple case 
study. I designed a creative program of individual and group workshops, comprised mostly of 
art assistance through visual arts (here in after PZLD) and to a lesser extent also through 
drama, dance, musical expression and relaxation activities. 

In the theoretical part, the following topics are presented: art assistance (here in after referred 
to as PZU) and PZLD, in the international terminology known as »arts therapies« and »art 
therapy«. In addition, creativity, communication, emotions, emotional and behavioural 
problems and disorders, youth care centre, basic needs as defined by William Glasser 
(freedom, fun, love and power/significance) and meeting the needs of a child in an institution 
are also presented. 

In the empirical part, I present the collected materials and answer my research questions. I 
gathered the information about the participants through conversations with them and their 
educators, whereas my information about the support system came through a partially 
structured observation with and without my participation, interviews and self-assessments of 
the participants in the assistance process and with my final discussions with them. 

The qualitative (conversation and observation) and quantitative (self-evaluation of feelings) 
analysis show positive effects that creative approaches and PZLD approaches have on the 
improvement of well-being and on the higher intensity of emotions (e.g. an increase in 
satisfaction and a decrease in sadness). The qualitative analysis shows that in the process of 
individual and group activities, an increase in ways of expressing and acknowledging 
emotions, feelings and desires, takes place with all four participants. The participants were 
able to express and fulfil their needs, whereas their creativity evolved, their behavioural 
repertoire expanded and their interpersonal communications improved, both in the course of 
workshops and outside of them. Through a visual medium I completed the emotional 
evaluation test and the social interaction test. In comparison with the initial grade, the final 
results show an improvement in all participants with both of these tests. 

The detailed description of the process and the findings presented in this thesis, may stimulate 
further studies and at the same time prove helpful to various pedagogues that work with 
vulnerable students. 

 

Keywords: arts therapies, art therapy, creativity, emotional and behavioural problems, needs, 
communication, youth care centre 
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1 

I  UVOD 

Z ranljivimi mladimi, ki so imeli vedenjske in čustvene težave, sem se srečala ob prvem 
študiju in kasneje kot zaposlena na različnih delovnih mestih. V času študija šolske in domske 
pedagogike na Filozofski fakulteti me je pritegnilo področje institucionalne vzgoje otrok in 
mladine. Za študijsko prakso sem izbrala delo z otroki v mladinskem domu (MD v 
nadaljevanju). V empirični del diplomskega dela sem vključila mlade, ki so bivali v zavodu za 
vzgojo in izobraževanje in stanovanjski skupini. Z ranljivimi mladimi sem delala kot 
vzgojiteljica ali pedagoška vodja na letovanjih in zimovanjih, ki jih za otroke organizira 
ZPMS. Leta 1990 sem bila svetovalka na prvem otroškem telefonu v Sloveniji, ki je deloval 
pri Centrih za socialno delo z namenom, da otroci poleg o vsakdanjih spregovorijo tudi o 
večjih problemih, o zanemarjanju in o zlorabah, ki jih doživljajo. Kot profesorica pedagogike 
in sociologije kulture sem bila zaposlena na delovnih mestih svetovalne delavke, učiteljice 
predmeta etika in družba, dodatne strokovne pomoči za učence z učnimi težavami, v 
mednarodni šoli in kot učiteljica v podaljšanem bivanju od prvega do petega razreda. Na vseh 
naštetih področjih sem se srečala z ranljivimi učenci. Vsak njihov še tako majhen uspeh me je 
razveselil, delo z njimi pa izpolnjevalo in bogatilo.  

Leta 1989 me je navdušila knjiga Violet Oaklender Prozori u svet naše dece, kjer avtorica 
govori o kreativnih pristopih v procesu pomoči otrokom. Leta 2008 in 2009 sem se intenzivno 
učila tehnik likovnega ustvarjanja na visoki šoli na Danskem. 

V času študija PZU (od leta 2013) sem bila zaposlena kot svetovalna delavka na osnovni šoli. 
V dogovoru z ravnateljico in učitelji sem posvetila veliko ur izvajanju PZU in PZLD 
individualno in s skupinami učencev različnih starosti z ali brez težav. Strokovni delavci šole 
smo ob zaključku dejavnosti in šolskega leta zasledili njene pozitivne učinke. Udeleženi 
učenci so na učnem in osebnostnem področju napredovali, izboljšale so se njihove ocene, 
motivacija za učenje, vedenje, komunikacija, odnosi z učitelji in sošolci. 

V procesu podpore učencem, ki ga predstavljam v magistrskem delu, sem imela priložnost, 
zadovoljstvo in izziv povezovati in uporabljati pridobljena znanja (v študijih: PZU, domske, 
šolske, predšolske pedagogike in psihoterapevtskih smeri, dodatnih izobraževanj doma in v 
tujini) in izkušnje s študijskih praks, zaposlitve in lastnega umetniškega izražanja. 

V PZU in PZLD ni cilj umetniška stvaritev, pomemben je proces, ki je usmerjen k osebnostni 
rasti posameznika (Kariž, 2010; Malchiodi, 1998; Pomoč z umetnostjo, 2016; Tancig, 2010). 
McNiff (1988) pravi, da je PZU zdravilna, ker povezuje posameznikov notranji svet 
doživljanja z zunanjo stvarnostjo in življenjskimi izkušnjami. B. Kariž (2010) in J. A. Rubin 
(2005) pišeta, da PZLD za to povezovanje uporablja nebesedne oblike izražanja in išče 
notranje moči za doseganje pozitivnih sprememb in razvijanje pozitivne samopodobe 
uporabnikov.  

Predstavljam analizo procesa z ustvarjalnimi pristopi in pristopi PZLD štirih ranljivih 
učencev, ki bivajo v MD. Z izvedbo procesa sem jim želela nuditi podporo, okrepitev, 
sprostitev, izboljšati splošno počutje in zadovoljstvo, spodbuditi njihovo ustvarjalno izražanje 
in ustvariti pogoje za zadovoljevanje njihovih psiholoških potreb. Zanimalo me je, kako 
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udeleženi ocenjujejo vpliv ustvarjalnih pristopov in pristopov PZLD na svoje počutje, 
intenzivnost čustev, čustvenih stanj in na načine izražanja le-teh. Zanimal me je vpliv 
omenjenih pristopov na ustvarjalnost, vedenje in komunikacijo, zadovoljevanje štirih potreb 
in njihovo izražanje.  

 

Okrajšave 

 

RN  raziskovalna naloga 
RV raziskovalno vprašanje 
ČVT čustvene in vedenjske težave 
MD     mladinski dom 
PZU    pomoč z umetnostjo 
PZLD pomoč z likovnimi dejavnostmi 
ČS čustvena stanja 
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II  TEORETI ČNI DEL 

1 POMOČ Z UMETNOSTJO 

Trstenjak (1994) meni, da se psihologija nanaša le na zavest, umetnost pa se dotika 
podzavesti, prodira v globino duhovnega sveta in je zato brezčasna. 

Začetki pomoči z umetnostjo (PZU) segajo daleč v zgodovino človeštva, v obdobje pred 
pisano besedo, ko so ljudje s petjem skušali vzpostaviti vez z duhovnim izvorom človeka 
(Kli ček, 2006). S. Tancig, M. Vogelnik in B. Kroflič (1998) pišejo, da po predstavitvah 
nekaterih avtorjev PZU temelji v prastarem verovanju v magične moči umetnosti, ki naj bi jih 
uporabljal zdravilec-mag v ritualih in šamanskih obredih. S. Tancig (2010) navaja, da so 
Pitagorejci že 500 let p.n.š razvili glasbeno terapijo. In vendar je PZU mlada znanstvena 
disciplina, ki se je v svetu sistematično začela razvijati v drugi polovici 20. stoletja (Kliček 
2006; Pomoč z umetnostjo, 2016; Rubin, 2005; Tancig, 2010).  

PZU v mednarodni terminologiji imenovana »arts therapies« je vrsta pomoči, kjer poteka 
pomoč skozi proces doživljanja, izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi. 
Pomoč z umetnostjo je namenjena posameznikom z najrazličnejšimi težavami (Pomoč z 
umetnostjo, 2016). Njen cilj ni dovršena umetniška stvaritev oziroma izdelek, temveč je 
pomemben proces, ki je usmerjen k osebnostni rasti in samouresničevanju posameznika 
(Kariž 2010; Meden Klavola 2008; Pomoč z umetnostjo, 2016; Tancig, 2010).  

Glede na umetnostni medij, s pomočjo katerega poteka proces pomoči, so danes najbolj 
uveljavljene pomoč na področjih dramskih, likovnih, glasbenih in gibalno-plesnih dejavnosti 
(Meden Klavola 2008; Pomoč z umetnostjo, 2016; Tancig, 2010). Avstralska in 
novozelandska zveza umetnostnih terapevtov pišeta, da: »PZU uporablja ustvarjalni proces 
umetnostnega izražanja za izboljšanje fizičnega, mentalnega in čustvenega počutja. Primerna 
je za ljudi vseh starosti in življenjskih situacij, tako za posameznike kot skupine. Izvaja se 
lahko s skupino ali individualno. Uporablja domišljijo in ustvarjalnost, s katerima lahko 
posamezniki v procesu ustvarijo nove modele življenja ter razvijajo bolj integrirano osebnost, 
izboljšajo samopodobo in se bolj sprejmejo.« (Hogan, 2014, str.11). 

2 POMOČ Z DRAMSKIMI DEJAVNOSTMI 

S. Tancig (2010) piše, da izviri drame segajo v preteklost v čas pripovedništva in ritualov, 
kjer je bila drama povezana z improviziranjem, ki je izviralo iz domišljijskega sveta in 
čustvenih reakcij. Drama v najširšem smislu uporablja vsa sredstva ustvarjalnega izražanja, 
poudarek pa je na celovitem in poglobljenem sodelovanju skupine. Pomoč z dramskimi 
dejavnostmi (PDD v nadaljevanju) uporablja dramska izrazna sredstva kot način delovanja in 
hkrati kot okvir za dogajanje, ki lahko izhaja iz minulih izkušenj, sedanjosti ali prihodnjih 
predvidenih doživetij. Poleg govora so v PDD  pomembna  izrazna sredstva tudi ples, mimika, 
pantomima, lutkarstvo in pripovedovanje zgodb. Pomen PDD je tako v raziskovanju in 
izkušanju novih čustev, idej kot v izražanju znanega in varnega. 
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3 POMOČ Z GLASBENIMI DEJAVNOSTMI  

Pomoč z glasbenimi dejavnostmi (PGD v nadaljevanju) je medosebni proces, v katerem 
terapevt uporablja glasbo v telesnih, čustvenih, socialnih, estetskih dimenzijah, z namenom 
obnoviti in izboljšati zdravje posameznika. Ta lahko izrazi svoje potrebe neposredno preko 
glasbenih elementov ali preko osebnega odnosa z vodjo PGD ali/in skupino. Glasbo lahko 
ustvarita vodja in posamezni udeleženec ali skupina, lahko je izbrana iz že obstoječe glasbe  
različnih stilov. V središču PGD je glasbeno doživetje in izkušnja. Pri improviziranju 
posameznik ali skupina ustvari glasbo z igranjem in/ali petjem (Tancig, 2010). 

4 POMOČ S PLESNO-GIBALNIMI DEJAVNOSTMI 

B. Kroflič (1992) pravi, da je pomoč s plesno-gibalnimi dejavnostmi  (PPGD v nadaljevanju) 
vzgajanje v najboljšem pomenu te besede, saj stremi k razvijanju celovite osebnosti, ki je 
notranje in zunanje uravnotežena in tako lahko razvije vse svoje potenciale. B. Kroflič, S. 
Tancig in M. Vogelnik (1998) pojasnijo, da je telo človekovo izrazno in raziskovalno sredstvo 
od zgodnjega otroštva dalje. Gibanje in izražanje notranjih stanj s telesom je osnovno sredstvo 
PPGD. Ples transcendira jezikovne meje in omogoča sporazumevanje na prvinskih čustvenih 
ravneh. V procesu posameznik vzpostavi stik s svojimi čustvi in s svojo subjektivno 
stvarnostjo. 

5 POVEZAVA RAZLI ČNIH UMETNOSTNIH DEJAVNOSTI 

Različne umetnosti se lahko v eni dejavnosti med seboj povezujejo. V procesu z ustvarjalnimi 
pristopi in pristopi PZLD sem jih tudi sama povezovala. 

• Likovna dejavnost se lahko povezuje s plesno, saj ima skupne prostorske in oblikovne 
sestavine  (Kroflič, 1999). 

• Plesna dejavnost se lahko povezuje z glasbeno, ker imata skupne časovne, ritmične in 
dinamične sestavine (Kroflič, 1999). 

• Udeleženci lahko glasbo poslušajo in se nanjo odzivajo s sproščanjem, z gibanjem, 
risanjem, slikanjem ali dramtizacijo (Tancig, 2010). 

• Likovna in dramska dejavnost se povezujeta preko ustvarjanja in igre vlog z lutkami. To 
sem izvedla na eni izmed delavnic. Igro z lutkami smo spremljali tudi z glasbili; tako smo 
obe povezali z glasbeno dejavnostjo.  

• Uporaba vizualizacije kot uvoda v likovno dejavnost  

5.1  Lutke, povezovanje likovne in dramske dejavnosti 

B. Kariž (2010) meni, da je izdelava lutk za otroke zabavna in sproščujoča aktivnost. Ima 
veliko terapevtsko vrednost, saj omogoča izražanje čustev in vsebin, ki sicer ne bi prišle na 
dan. Je odličen pripomoček za igranje vlog in raziskovanje odnosov. Majaron (2006) pojasni, 
da pri ustvarjanju lutke otrok uri različne spretnosti. Ko jo ustvari, je njegov cilj, da jo oživi v 
komunikaciji s samim seboj, z vrstniki ali/in z drugo lutko. Da jo oživi, ji mora posvetiti 
pozornost, zlasti s pogledom. Tako oživljena postane bitje, s katerim otrok sporoča svoj 
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intimni, izkustveni ali nezavedni svet. Lutka je motivacijsko sredstvo za povečanje otrokove 
čustvene in socialne zmogljivosti. Otrok se vživi v situacijo lutke in način njenega 
doživljanja. Omogoča mu čustveno reakcijo, ki je pogosto neodvisna od besed, ker vpliva na 
njegovo čustvenost in s tem posredno na vedenje. Pomembno je, da je komunikacija s 
pomočjo lutke igriva ter tako ohranja otrokovo dostojanstvo in utrjuje pozitivno samopodobo.  

5.2  Vizualizacija 

B. Kariž (2010) o vizualizaciji zapiše, da je to tehnika, ki otroku pomaga, da se sprosti, 
raziskuje čustvene vsebine, odkriva svoje potrebe in močna področja. Osnovana je na 
pripovedovanju domišljijske zgodbe s poudarkom na podrobnostih, ki zbujajo spomine in 
čustva. Pred zgodbo izvajalec vodi otroka skozi telesno sproščanje, po zaključku ga privede 
nazaj v resničnost. Otrok nato likovno izrazi doživljanje v vizualizaciji. V procesu sem jo 
večkrat  izvedla. Zgodbe sem vzela iz vira Oaklender (1996).  

6 POMOČ Z LIKOVNIMI DEJAVNOSTMI 

PZLD sem v procesu podpore ranljivim učencem uporabljala kot glavno in osrednjo 
dejavnost, pri kateri ni potekalo le ustvarjanje kot pri izražanju z drugimi umetnostmi, temveč 
tudi pogovor o izdelku, o ustvarjanju in doživljanju procesa. Tu jo podrobneje predstavljam. 

6.1  Opredelitev pomoči z likovnimi dejavnostmi 

Pomoč z likovnimi dejavnostmi (PZLD v nadaljevanju) je ena od vrst  PZU, v mednarodni 
terminologiji imenovana »art therapy«. Ameriška zveza umetnostnih terapevtov (AATA) jo 
opredeli kot: »PZLD integrira področja človekovega razvoja, ustvarjalnega procesa, likovne 
umetnosti (risanje, slikanje, kiparstvo in druge oblike) z modeli svetovanja in psihoterapije. 
Uporablja se za posameznike in skupine vseh starosti in obravnava najrazličnejše probleme, 
težave in odnose. Osnovana je na prepričanju, da je ustvarjalni proces likovnega izražanja 
zdravilen in zvišuje kakovost življenja. Ta proces omogoča, da posamezniki razrešujejo 
konflikte in probleme, zmanjšajo stres, uravnavajo vedenje, razvijajo medosebne odnose,  
izboljšujejo samopodobo ter zavedanje sebe.« (Hogan, 2014, str. 10–11). Britanska zveza je v 
definiciji zapisala: »PZLD je oblika psihoterapije, ki vključuje uporabo likovnega medija za 
samoizražanje in komunikacijo. Cilj izvajalcev je omogočiti uporabnikom učinkovite 
spremembe ter rast na osebnem nivoju z uporabo umetnostnega materiala v varnem in 
spodbudnem okolju.« (Hogan, 2014, str.9).  

Kelly (2010); Penzes, Hooren, Dokter, Smeijsters in Hutschemaekers (2014) ter Tancig 
(2010) menijo, da lahko avtorje, ki opredeljujejo pomoč z likovnim medijem razdelimo v dve 
struji. Prva, ki jo zastopajo Kariž (2010) in Silver (2007), zagovarja stališče, da je umetnost 
sredstvo simbolične komunikacije. Ustvarjeni likovni izdelki so pomembni, ker spodbujajo 
besedno sporočanje čustev, misli, problemov in informacij posameznika ter komunikacijo z 
izvajalcem. Proces omogoča vpogled, reševanje problemov, pozitivne spremembe, ozdravitev 
ali/in osebnostno rast. Druga skupina, ki jo zastopajo McNiff (2009); Rogers, Tudor, Tudor-
Embelton in Keemer (2012) pravi, da ima že sam proces likovnega ustvarjanja zdravilno moč 
in terapevtsko naravo. Likovno ustvarjanje razumejo kot izražanje domišljije, avtentično in 
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spontano izkušnjo  posameznikov, ki vodi k pozitivnim spremembam na področju osebnosti, 
zadovoljstvu, izboljšanju čustvenega in psihofizičnega stanja. J. Kelly (2010) in S. Tancig 
(2010) menita, da imata oba pogleda vrednost ter se lahko v praksi pojavljata istočasno in jo s 
tem bogatita.  

6.2  Zgodovina in razvoj pomoči z likovnimi dejavnostmi 

Likovna ustvarjalnost se je rodila v jamskih slikarijah, z njo je človek premagoval celo smrt 
(Meden-Klavora, 2006). Z obredi, ki so vključevali slike živali na stenah in odtise dlani, so  
ljudje verjetno želeli vplivati na svoje življenje, na obilno čredo, na uspeh in varnost pri lovu 
(Lucas, 1980, v Meden-Klavora, 2006).  

PZLD so v drugi polovici 20. stoletja začeli oblikovati pionirji v Severni Ameriki in v Evropi. 
Za svoje dejavnosti so začeli uporabljati nov izraz »art therapy« (likovna terapija). Prepoznali 
so njeno vrednost, zbirali opažanja in izsledke in jih objavljali v znanstvenih prispevkih. J. A. 
Rubin (2005) piše, da sta strokovnjakinji, ki sta pomembni tako za opredelitev področja 
PZLD kot za začetek uporabe tega procesa pri otrocih v Združenih državah Amerike, 
Margaret Naumburg in Edith Kramer. Psihologinja M. Naumburg je trdila, da je kreativna 
likovna izkušnja bistvena za otrokov zdrav razvoj in mora zato imeti pomembno vlogo v 
otrokovem šolanju. E. Kramer je uporabljala to metodo v posebni šoli. Za začetni razvoj 
stroke sta zaslužni tudi Hanna Kwiatkowska in Elinor Ulman. Istočasno se je PZLD začela 
uveljavljati v splošnih bolnišnicah in psihiatričnih ustanovah (Hill, 1945, v Rubin, 2005). V 
Veliki Britaniji je umetnik Adrian Hill med drugo svetovno vojno, ko se je zdravil v 
bolnišnici, začel risati. Posnemati so ga začeli drugi pacienti in mnogi so čutili pozitivne 
učinke likovnega ustvarjanja v času stresa, pri izpovedovanju bolečine in strahov. Hill je z 
uporabo izraza »art therapy« definiral terapevtsko uporabo ustvarjanja podob. Vrednost PZLD 
je videl predvsem v sprostitvi ustvarjalne energije bolnikov (Edwards, 2004). 

Leta 1964 je bila v Veliki Britaniji ustanovljena britanska zveza umetnostnih terapevtov 
(BAAT), leta 1969 pa v ZDA ameriška zveza (AATA). Približno leta 1970 so se začeli prvi 
izobraževalni programi likovne terapije. V ZDA začnejo izdajati znanstveni reviji »Art 
Therapy: Journal of the American Art Therapy Association« in »Art psychotherapy« (Rubin, 
2009). Od takrat so v mnogih državah opredelili poklic likovnega terapevta, v svetu pa je 
naraščalo število izobraževalnih programov PZLD. Ustanavljajo se izobraževanja v obliki 
visokošolskih programov, narašča število objavljenih strokovnih člankov, raziskav ter raste 
zanimanje strokovnjakov in uporabnikov za to področje pomoči (Kelly, 2010; Malchiodi, 
2012).  

V Sloveniji je potekalo pridobivanje praktičnega in teoretčnega znanja PZU od leta 1997 v 
obliki specialističnega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Specialistični študij se je leta 
2012 prenovil v podiplomskega, kjer ob uspešnem zaključku študentje/študentke pridobijo 
naziv magister/magistrica pomoči z umetnostjo. 

Slovensko združenje umetnostnih terapevtov (SZUT), ki danes združuje strokovnjake s 
področja PZU, PZLD in drugih vrst PZU, specialiste, študente podiplomskega študija in 
magistre PZU, je bilo ustanovljeno leta 2004. 
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6.3   Teoretična izhodišča pomoči z likovnimi dejavnostmi 

Teoretičnih izhodišč PZLD je veliko in so zelo različna (Rubin, 2005; Tancig, 2010). Navedla 
bom tista, ki sem jih upoštevala v izvedenem procesu in so mi pomagala v procesu pomoči z 
ranljivimi učenci. 

6.3.1 Ustvarjalnost in likovno izražanje 

B. Kroflič (1999) razmišlja, da danes postaja ustvarjalnost nepogrešljiva lastnost vseh. 
Trstenjak (1981) piše, da je jedro ustvarjalnega procesa v sposobnosti »premleti« stare 
izkušnje v nove in te enkratne izkušnje posredovati drugim. Joseph Walles je leta 1962 opisal 
štiri stopnje ustvarjalnega procesa. V prvi preparaciji se ustvarjalec pripravlja na delo, 
prepusti se mislim, prisluhne sugestijam in fantazijam. Druga stopnja inkubacija lahko traja 
nekaj minut ali let, nabrani material zori in se organizira na način, ki se ga le malo zavedamo. 
V tretji, ki se imenuje iluminacija, ustvarjalec zagleda rešitev problema, ki je lahko le slutnja 
ali rezultat prizadevanja. V zadnji verifikaciji pride do udejanjanja in preverjanja ideje, rešitve 
(Meden-Klavora, 2006). Arieti (1976) loči med veliko ustvarjalnostjo, ki jo imajo samo 
nekateri in običajno ustvarjalnostjo, ki je skoraj v vsakem izmed nas. Slednja dvigne moralo, 
daje občutek zadovoljstva, premaguje občutke frustracije in s tem človeku zagotovi temeljen, 
pozitiven odnos do sebe in življenja. R. Landy (2001) meni, da je umetniško ustvarjanje 
demokratično, saj se vanj lahko vsak vključi. Umetnost je v svoji najbolj prefinjeni obliki 
področje redkih posameznikov, kot proces pa je umetnost področje, ki pripada vsem. M. 
Kli ček (2006) piše, da ravno z umetnostno dejavnostjo oživljamo ustvarjalne sposobnosti. 
Avtorji povezujejo umetniško ustvarjanje s čustvi in komunikacijo. Trstenjak (1981) meni, da 
nam emocija odpira vrednostni svet. Ta je v umetniški ustvarjalnosti v ospredju in obravnava 
čustvene krize, zaplete in razplete. Warren (1993) meni, da je ena izmed moči umetniškega 
ustvarjanja v tem, da motivira posameznika, da se uglasi s svojimi občutji in čustvi. Gerlovič 
in Gregorač (1976, str.15) pišeta, »da likovno ustvarjalno delo zaposluje čustva, domišljijo in 
razum«. B. Kariž (2010) trdi, da je ustvarjalni proces skozi likovno izražanje prostor za 
odkrito izražanje čustev in komunikacijo. Tušak (1992) in V. Meden-Klavora (2008) menita, 
da sta slikanje in risanje najbolj naravni, neposredni, psihološko zanimivi obliki izražanja. 
Pečjak (2006) piše, da je ravno zaradi umetnikovega izražanja umetnost terapevtsko sredstvo 
za zdravljenje ali lajšanje duševnih težav. Gorjup (1999) meni, da je terapevtski karakter 
likovnega medija globoko vtkan v likovno ustvarjanje, ki je ena najprimernejših oblik 
samorealizacije, iskanja notranjega ravnotežja, odkrivanja samega sebe in vzdrževanja 
pozitivne samopodobe.  

J. A. Rubin (2005) pravi, da je likovni izdelek otroka ustvarjalno delo, saj ko ga ustvarja, išče 
nove likovne rešitve, v katerih povezuje svoje misli, čustva in izkušnje. Pečjak (2006) piše, da 
v otroštvu in rani mladosti vsi otroci izražajo potrebo po likovnem izražanju. B. Kariž (2010) 
piše, da otroci uporabljajo prav likovno izražanje kot eno najpogostejših in najbolj 
neposrednih načinov komuniciranja z okolico. A. Gerlovič in I. Gregorač (1976) trdita, da je 
likovno ustvarjanje otroku najbližji in najljubši način izražanja. Lepoto in vrednost likovnega 
ustvarjanja otrok avtorja vidita v iskrenosti, preprostosti in prisrčnosti, ki so za odraslega, z 
znanjem obremenjenega človeka večinoma težko dosegljive.  
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Prednosti, pozitivne in zdravilne učinke likovne dejavnosti navajata M. Vogelnik (1996) in 
M. Liebman (2004), ki pišeta, da ima ta pogosto pomirjajoč in krepilen učinek, 
posameznikom pomaga do osebne integracije, spodbuja veselje in sprostitev, omogoča 
nebesedno in besedno izražanje, povezovanja slednjega s človekovim čustvovanjem, izražanje 
nezavednih čustev, spodbujanje domišljije, svobodnega izražanja, aktivnosti, samostojnosti, 
samopotrjevanje, skupinska likovna dejavnost razvija tudi občutek pripadnosti.   

M. Vogelnik (1996) in S. Tancig (2010) menita, da je likovno izražanje primerno za vsakogar. 
To je ustvarjalno delo z bogato izbiro likovnih materialov, ki omogočajo plastično in 
ploskovno izražanje na način, ki je posamezniku všeč in ga izpolnjuje. 

6.3.2 Cilji pomoči z likovno dejavnostjo 

B. Kariž (2010) piše, da je osnovni cilj PZLD uporabniku pomagati doseči pozitivne 
spremembe. Glede na specifične potrebe, težave in želene spremembe posameznikov ima 
PZLD različne cilje (tako vsebinske kot številčne): od ozaveščanja, razumevanja in izražanja 
čustev do soočanja z in reševanja različnih problemov in čustvenih konfliktov; od 
premagovanja travmatičnih izkušenj in bolečine, zmanjšanja depresije, tesnobnosti, žalosti, 
stresa do razvijanja pozitivnih oblik vedenja; sprostitve, povečanja samozaupanja in 
samoinciativnosti; od krepitve in samopotrjevanja do izboljšanja oziroma začetka besedne 
komunikacije, doživljanja uspeha, izboljšanja socialne interakcije, samopodobe, 
samozavedanja, kognitivnih sposobnosti, splošnega počutja in kvalitete življenja (Kariž, 
2010; Malchiodi, 2012; Oaklender, 1996; Rubin, 2005; Vogelnik, 1996; Tancig, 2010). 

6.3.3 Proces pomoči z likovno dejavnostjo 

PZLD je pot do razumevanja sebe, usmerjena je na proces spoznavanja, v katerem je 
poudarek na aktivni udeležbi posameznika (Kariž, 2010; Malchiodi, 2012; Tancig, 2010).  

Celoten proces ima svoj ritem in potek. Praviloma se odvija v treh obdobjih ali fazah: začetno, 
ki vsebuje oceno stanja udeleženih in povezovalne vsebine, srednjo z dejavnostmi, ki 
naslavljajo probleme in zaključno z zaključevalnimi vsebinami in oceno napredka udeleženih. 

Oblike srečanj oziroma delavnic v tem procesu so lahko skupinske, individualne ali 
kombinirane. Delavnica je načrtovana in ima vsakič enako strukturo, ki obsega štiri dele, vsak 
ima določen časovni okvir. V prvem delu vodja pred začetkom delavnice pripravi prostor.  
Sledi uvodni del delavnice s povezovanjem in pripravo udeleženih na osrednjo dejavnost. 
Osrednji del vsebujo glavno temo, ki se izrazi v ustvarjanju likovnih izdelkov. Ti se lahko 
utelesijo na nešteto načinov s pikami, črtami, oblikami, barvami, prostorskimi liki ali simboli. 
Notranja komunikacija se spremeni v zunanjo, ko ustvarjalec izdelek pokaže drugim. 
Nebesednemu izražanju sledi pogovor z izvajalcem procesa in skupino. Ustvarjanje in 
pogovor sta v procesu PZLD enako pomembna, obema se nameni približno enako časa, v 
obeh udeleženec svobodno izraža samega sebe.  

Pogovor vsebuje opis in interpretacijo izdelka, pogovor o doživljanju med ustvarjanjem in/ali 
povezovanje izdelka z izkušnjami in življenjem udeleženca (Vogelnik, 1996; Tancig, 2010). 
Tako pristop omogoča raziskovanje notranjega in zunanjega sveta ter povezovanje nebesedne 



 

9 

in besedne komunikacije. Nebesedni principi v ustvarjanju spodbujajo in razvijajo besedno 
komunikacijo, ki sledi nebesednemu ustvarjanju (Kariž, 2010; Rubin, 2005; Vogelnik, 1996). 
B. Kariž (2010), J. Kelly (2010) in V. Meden-Klavora (2008) menijo, da je pristop pomemben 
pri delu s posamezniki, ki se z besedami težko izražajo ali  so njihove verbalne zmožnosti 
oslabljene. Zaključni del je namenjen pospravljanju prostora in ovrednotenju dogajanja. 

Trismerni proces   

PZLD se razlikuje od drugih oblik psihoterapevtskih pristopov in pomoči po edinstveni 
značilnosti triangularnega odnosa/procesa med izvajalcem, uporabnikom in likovnim 
izdelkom. Slednji je zunanji element in dodatna razsežnost, ki omogoča nove oblike odnosa in 
komunikacije (Edwards, 2004; Kariž, 2010; Malchiodi, 2012). Značilnost odnosa je, da se 
interakcija med uporabnikom in likovnim izdelkom ali med uporabnikom in izvajalcem v 
procesu kaže v različni intenziteti: enkrat je v ospredju odnos med uporabnikom in likovnim 
izdelkom in drugič med uporabnikom in izvajalcem (Edwards, 2004; Malchiodi, 2012). 

Izvajalci PZLD  v svetu delujejo na področju zdravstva, šolstva in socialnega varstva. Dober 
izvajalec pozna področje likovne umetnosti in ustvarjanja ter oblike terapevtske pomoči. Z 
njim lahko udeležencem odpira napredek in razreševanje problemov (Kariž 2010; Rubin, 
2009). V. Meden-Klavora (2006) piše, da je njegova vloga dvojna, aktivna vloga v odnosu z 
udeležencem in vloga opazovalca, ki tudi analizira proces. B. Kariž (2010) opredeli njegovo 
nalogo, ki je, da v pogovoru izpostavi podobne vsebine in elemente v likovnih izdelkih 
uporabnikov. J. A. Rubin (2005) in M. Vogelnik (1996) trdita, da je pomemben poglobljen in 
oseben pristop izvajalca in njegovo sodelovanje s strokovnjaki v ustanovi, kjer izvaja proces 
in starši ali drugimi podpornimi odraslimi, kadar so v proces vključeni otroci. 

Likovni izdelki , ki nastanejo v procesu, imajo za uporabnika in izvajalca veliko vrednost. 
Izvajalcu pomagajo pri spoznavanju in razumevanju posameznikov, spremljanju procesa in 
napredka udeleženih. Tako izdelek kot odnos do njega in njegova interpretacija, izbira in 
način uporabe materialov, kako se udeleženec znajde v novih situacijah, kakšne rešitve išče v 
ustvarjanju izdelka in celoten proces ustvarjanja, so vir pomembnih informacij za izvajalca 
(Kariž, 2010; Rubin, 1999). M. Vogelnik (1996) meni, da likovni izdelek omogoča  
potrjevanje osebnosti ustvarjalca, v skupini pa razumevanje in sprejemanje drugih. Warren 
(1993) piše, da je vsak ne glede na sposobnosti, zmožen z likovnim izdelkom narediti svoj 
»prstni odtis«, saj nihče drug ne more narediti enakega. Z njim sporoča: »Obstajam in moj 
obstoj ima smisel.« V. Meden-Klavora (2006, str. 99) pojasni, »da slika ali risba omogoči 
magično investicijo s tem, ko zadrži nerazumljive in potencialno ogrožujoče podobe, ne da bi 
te uporabnika poškodovale. Uporabniku, ki s sliko ali risbo odkriva svet notranjega 
doživljanja in svoj pogled na svet, ponuja možnost eksternalizacije neizrekljivih misli in 
čustev.« M. Liebman (2004) vidi vrednost v likovnih izdelkih, ker so obstojni in trajni. Lahko 
jih spravimo, raziskujemo kasneje, ali ponovno pregledamo, iz njih se učimo, ob njih se 
sproža besedna komunikacija. M. Vogelnik (1996) piše, da sta razlaga in opis izdelka 
uporabnika pomembnejša kot razlaga izvajalca. S. McNiff (1988) in B. Kariž (2010) sta 
mnenja, da naj uporabnik sam interpretira svoj izdelek, izvajalec mu le pomaga z vprašanji. B. 
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Kariž (2010) pojasni, da moramo spoštovati vizualno sporočilo izdelka in hkrati upoštevati 
širši, razvojni, čustveni in socialni kontekst njegovega nastanka. 

6.4  Pomen pomoči z likovnimi dejavnostmi za ranljive otroke 

J. A. Rubin (2005) opredeli razvojno fazo risbe otrok starih od 9–12 let kot naturaliziranje, ko 
se likovne upodobitve vse bolj bližajo realnosti in se pojavi (večja) samokritičnost. B. Kariž 
(2010) in J. A. Rubin (2005) menita, da je ta kritičnost pogosto vzrok, da otrok, če ne dobi 
ustrezne spodbude, z likovnim ustvarjanjem preneha. Avtorici predlagata, da otroka ne učimo 
risati, temveč ga spodbujamo k samoinciativnosti in samostojnosti ter upoštevamo 
individualne posebnosti. K nadaljevanju in razvijanju likovnega ustvarjanja pomaga izražanje 
z novimi materiali in dejavnostmi. Nov način prispeva k zmanjšanju otrokovih pričakovanj do 
sebe in posledično poveča ustvarjalnost. Otrokom, ki so obremenjeni z doseganjem 
podobnosti z objektom, ponudimo abstraktno slikanje, slikanje s prsti, oblikovanje simbolov, 
ki jih lahko povežejo med seboj in oblikovanje gline z zaprtimi očmi.  

L. Carey (2006) in V. Oaklender (1996) menita, da so enake tehnike primerne tudi za delo z 
ranljivimi otroki, zlasti pri njihovi sprostitvi, izražanju potreb, čustev, ozaveščanju sebe in 
svojih težav. V literaturi omenjeni avtorici opisujeta primere uporabe PZLD z ranljivimi 
otroki. Steele in C. Kuban (2012) ter Pečjak (2006) trdijo, da se risanje izkaže kot uspešno pri 
lajšanju posttravmatskega šoka pri otrocih, ki so bili izpostavljeni družinskemu nasilju, 
različnim zlorabam in hudim izgubam. A. Gerlovič in I. Gregorač (1976) menita, da plašnim 
otrokom pogosto prav likovno ustvarjanje pomaga premagati strah pred svojo okolico. C. A. 
Malchiodi (2012) piše, da se zaradi tega, ker imajo otroci manjšo besedno kapaciteto za 
izražanje, pri njih še posebej pokažejo dobrobiti likovnega izražanja. Spodbuja otroke, da 
povedo več, kot bi povedali le v pogovoru ter omogoča neverbalno izražanje čustev. B. Kariž 
(2010) meni, da je otrokom boleče dogodke, negativna čustva in odnose lažje izraziti na 
papirju kot z besedami. M. Vogelnik (1996) razmišlja, da je likovno izražanje v PZLD z 
otroki dodana vrednost, saj otroci poleg tega, da pripovedujejo o svojih izkušnjah ali 
problemih, te tudi podoživijo skozi likovno ustvarjanje. To je pomembno zlasti takrat, ko so 
doživeli bolečo izkušnjo ali izkušnjo, ki jo težko izrazijo ali ne morejo opisati z besedami. 
Spomini na te izkušnje bi brez ustvarjanja ostali kot nedokončano dejanje, ki ga ni mogoče 
asimilirati in integrirati. Če pa te izkušnje upodobijo in izrazijo v likovnem izdelku, se lahko 
od njih odmaknejo, si jih ogledajo kot dokončno dejanje, pridejo do novih spoznanj in jih 
sprejmejo. Prav zaradi slednjega v procesu PZLD še zlasti z ranljivimi otroci ni v ospredju in 
ni cilj estetska vrednost izdelka, temveč celoten proces. J. A. Rubin (2005) svetuje, da damo 
otrokom dovolj časa, da se vključijo v pristen ustvarjalni proces in čas, v katerem ohranjajo 
zanimanje za ustvarjanje. B. Kariž (2010) pojasni, da je proces PZLD za otroke na začetku 
mnogokrat zahtevna dejavnost, vendar prinese veliko pomembnih spoznanj. 

Za otroke s čustvenimi težavami in težavami v socialnem delovanju ista avtorica priporoča 
skupine z majhnim številom članov. Zanje so zelo primerne dejavnosti z likovnim 
ustvarjanjem v paru in z risanjem skupinskih slik na velikem formatu. Z njimi otrok sodeluje 
v nebesednem dialogu, pogovoru na likovni površini. Proces PZLD jim omogoča izboljšanje 
strategij za soočanje s vsakodnevnimi težavami in učenje socialnih spretnosti. B. Kariž (2010) 
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in C. A. Malchiodi (2012) menita, da pristop PZLD prispeva k razvijanju občutka za socialno 
ustreznejše izražanje spoznanj, čustev in komunikacije, M. Vogelnik (1996) pa poudarja, da 
omenjeni pristop veča sposobnost obvladovanja okoliščin življenja. 

B. Kariž (2010) in J. A. Rubin (2005) povesta, da ni zagotovila, da bo proces vedno privedel 
do likovnega izdelka. Nekateri otroci, zlasti ranljivi, ga zaradi zmanjšane pozornosti, napetosti 
ali navala močnih čustev ne zmorejo (v celoti) ustvariti. B. Kariž (2010) pojasni, da otroci, 
doživeto nasilje, izgubo ali druge travmatične dogodke likovno včasih težko prikažejo. 
Likovne izdelke z agresivno vsebino pogosto ustvarjajo tisti, ki so bili sami fizično ali 
psihično zlorabljeni. V izdelku simbolno pokažejo, kako bi ranili osebo, ki jih je prizadela. J. 
A. Rubin (2005) pojasni, da otroci lahko prikazujejo sebe ali svoje težave na bolj ali manj 
prikrit način, v izdelku se lahko skrijejo za simbolom. Izdelki, ki nastanejo v procesu PZLD, 
pokažejo področja, s katerimi se otroci želijo ukvarjati in tista, ki jim povzročajo bolečino in 
trpljenje. B. Kariž (2010) meni, da otroci v njem lahko izrazijo tudi čustva, ki jih imajo do 
svoje težave ali/in motnje. Zanje je lažje izražati (neprijetna) čustva posredno v likovnem 
izdelku kot neposredno v življenjski situaciji. Ista avtorica pojasni, da v izdelkih včasih ne 
zasledimo vsebin, ki se neposredno povezujejo z neprijetnim dogodkom. Izdelki so lahko 
polni svetlih barv, ki izhajajo iz tistega dela otrokove osebnosti, katerega se travmatični 
dogodki niso dotaknili. Nekateri v izdelkih izražajo nemogoče, nedosegljivo, fantazijske 
vsebine. To jim pomaga pri prestajnju stisk in/ali bolečih izkušenj.  

C. A. Malchiodi (1998) trdi, da mora izvajalec procesa poznati najbolj pogoste likovne 
pokazatelje travmatičnega dogodka spolne zlorabe otrok. Eden takih je nepopolna človeška 
figura ali odklanjanje njenega prikazovanja v izdelku. Otroci upodobijo samo glavo ali pa je 
glava lepo izrisana, spodnji del telesa pa je narisan površno. Nekateri pa odklanjajo 
prikazovanje človeške figure, ker jo neposredno povezujejo s travmo, ki so jo doživeli. B. 
Kariž (2010) opozarja, da o značilnostih izdelkov ne smemo prehitro sklepati. 

C. A. Malchiodi (1998) meni, da ustvarjalca izdelka pogosto pri izbiri barv, črt in oblik vodi 
njegova intuicija. Wadeson (1980, v Silver 2005) navaja ugotovitve, da imajo risbe 
depresivnih in potrtih manj barv, izraza in moči kot risbe nedepresivnih posameznikov. Na 
risbah potrtih je več praznega prostora in prizorov, v katerih osebe fizično poškodujejo druge. 
Pečjak (2006) pravi, da so v mnogih virih opisani pomeni videza in vsebine likovnega 
izdelka, kot na primer: črna barva je pogosto povezana z negativnimi čustvi in bojaznijo; 
otrok z občutkom manjvrednosti se lahko upodobi v povečanem merilu glede na ostale like in 
podobno. C. Case in T. Dalley (1992) menita, da likovni izdelek pogosto združuje 
posameznikove vidike preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Tušak (1992) piše, da so v risbi 
drevesa  lahko prisotni znaki kot so rože, grče, zlomljene veje in drugi, ki predstavljajo del 
risarjevega interpersonalnega izražanja. Grče in brazgotine drevesa navadno kažejo na 
travmatična doživetja v posameznikovi preteklosti. Tušak (1992) opozori, da ne smemo 
ocenjevati travmatičnih dogodkov samih po sebi, temveč  moramo preveriti kakšno težo imajo 
za ustvarjalca. B. Kariž (2010) in J. A. Rubin (2005) menita, da so izdelki večplastna 
sporočila, ki se razkrivajo počasi in da ravno preko izdelkov vidimo, da se otroci pogosto 
zavedajo svojih težav, bolečin, jih želijo izraziti in o njih tudi spregovoriti. 
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B. Kariž (2010) piše, da na vsebino in način likovnega izražanja vplivajo: osebni odziv otroka 
na težave, čas trajanja bolečih izkušenj in časovna oddaljenost od dogodkov/dogodka. Pri 
ranljivih otrocih moramo v procesu upoštevati njihove različne značajske lastnosti, različno 
odzivnost in biti usmerjeni k iskanju njihovih notranjih moči. Likovni medij nam je pri tem v 
veliko pomoč, saj že samo ustvarjanje z likovnim materialom otroka krepi in prispeva k 
njegovi vztrajnosti, optimizmu, zadovoljstvu in ponosu, da uspe narediti izvirne izdelke, ki so 
njegovi.  

Ista avtorica je prepričana, da otroci potrebujejo močan občutek varnosti in veliko spodbude, 
da bi lahko spregovorili o svojih stiskah in bolečih izkušnjah. J. A. Rubin (2005) ter D. Waller 
in J. Murphy (2000) menijo, da jim varnost še posebej pokažemo s tem, da sprejmemo vse 
vrste njihovih izraznih aktivnosti, tako bizarne kot realistične, tako negativne kot pozitivne. 
Pravila pomagajo zaščititi otroke pred njihovimi lastnimi impulzi, pred poškodovanjem 
drugih, sebe ali materiala. Spoštovati je treba njihove odločitve, ali bodo v dejavnosti 
sodelovali le površno, jo bodo le »okušali«, ali bodo pri delu zelo angažirani. Izbirajo naj 
materiale, teme in raziskujejo na svoj način. B. Kariž (2010) poudari, da PZLD otroku 
pomaga, da eksternalizira konflikte, probleme, močna čustva, boleče izkušnje, sprosti svojo 
napetost in da je že to veliko, ker prinese olajšanje. Pot do stabilnega notranjega ravnovesja je 
daljša, zahteva našo potrpežljivost, zaupanje v sebe in v otroka. B. Kariž (2010) in J. A. Rubin 
(2005) opozorita, da pristop ni »čudežno« zdravilo, ki bi čez noč odpravilo otrokove 
probleme, saj le-ti zahtevajo čas, željo otroka in njegovo aktivno udeležbo. Izvajalec pristopa 
ni priča le napredku, temveč tudi nazadovanju otrok, saj se v procesu zgodi, da nam otroci 
kdaj tudi ne zaupajo, se zaprejo in umaknejo. V komunikaciji se lahko pojavijo zapleti. J. A. 
Rubin (2005) pojasni, da so začasne in/ali daljše regresije v tem procesu v službi napredka. C. 
Case in T. Dalley (1990) poudarita, da mora izvajalec pozornost nameniti čustveni 
komunikaciji in problematičnemu vedenju, saj so to lahko znaki frustracije, bolečine in 
žalosti.  

B. Kariž (2010) pravi, da pristop išče notranje moči za doseganje pozitivnih sprememb in 
razvija boljšo samopodobo. Otroku pomaga, da premaga bolečino, izboljša samozavedanje in 
se potrjuje. Z zaupanjem v lastne sile izboljša samonadzor ter tako uspešneje obvladuje 
čustvovanje, vedenje in mišljenje. Našteto ima v procesu dela z ranljivimi otroki 
neprecenljivo vrednost.  

6.5  Raziskave in ugotovitve o pomoči z likovnimi dejavnostmi 

Prvi viri, ki so poročali o učinkovitosti PZLD, so temeljili na opisih spremljanja izvajanja 
pristopa in njegovih učinkov brez standardiziranih postopkov ocenjevanja učinkovitosti 
(Malchiodi, 2012). 

V zadnjih dvajsetih letih se vse bolj izraža potreba po dvigu kakovosti in čim večjem številu 
raziskav na različnih področjih delovanja PZLD. Število raziskav, v katerih se dokumentirajo, 
analizirajo in evalvirajo učinki, se počasi povečuje. V raziskavah, kjer se uporablja široka 
paleta kvalitativne metodologije (predvsem individualne in multiple študije primerov), so 
potrebni čim bolj nazorni in verodostojni opisi in prikazi učinkov pristopa na udeležene. Z 
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razvojem ocenjevalnih lestvic, testov, kontrolnih seznamov in drugih pripomočkov za 
spremljanje procesa in ocenjevanje učinkov pristopa so v zadnjem desetletju postale 
pogostejše kvantitativne raziskave s standardiziranimi meritvami, z vključevanjem kontrolne 
in eksperimentalne skupine, s katerimi se lahko preverijo učinki programov (Malchiodi, 2012; 
Tancig, 2010). 

Edwards (2004) piše, da ima pristop pozitivne učinke na ljudi v širokem razponu njihovih 
težav in/ali potreb. C. A. Malchiodi (2003, v Silver, 2005) navaja ugotovitve znanstvenikov, 
da risanje vključuje kompleksne interakcije med različnimi deli možganov. Kaplan (2000, v 
Silver, 2005) piše, da ima poleg slednjega tudi pozitivne učinke pri reševanju problemov in 
izboljšanju nekaterih kognitivnih spretnosti. O tem govorita dva projekta. V prvem je R. 
Silver (1973, v Silver, 2005) raziskovala vpliv likovnih dejavnosti na razvoj sposobnosti 
prepoznavanja pri otrocih starih od 7 do 15 let, ki so imeli težave pri tvorjenju in/ali 
razumevanju besed, nekateri so bili tudi čustveno nestabilni. 34  udeležencev eksperimentalne 
skupine je doseglo pomemben napredek v kategorijah prepoznavnih sposobnosti: sposobnost 
izbora, kombiniranja in ustvarjanja. Kontrolna skupina ni pokazala statistično pomembnih 
sprememb. V drugem je Corwin (1976, v Silver, 2005) predstavil izboljšanje bralnih veščin 
pri 240 mladostnikih iz 9 newyorških šol, ki so pri branju imeli dve stopnji nižjo oceno od 
povprečne. Projekt je trajal štiri mesece, učinek so preverili s testi pred začetkom procesa in 
po njem. Rezultati testov ob zaključku projekta so pokazali pomemben statistični napredek 
udeležencev v bralnih veščinah.  

R. Silver (2002, 2005, 2007) je razvila teste za odkrivanje kognitivnih in čustvenih motenj pri 
otrocih z učnimi in emocionalnimi težavami kot sta agresija in depresija. V literaturi prikaže 
številne primere uporabe in rezultate omenjenih testov. 

Slayton, D' Archer in Kaplan (2010) so izvedli pregled raziskovalnega dela na področju 
PZLD od leta 1999 do leta 2007. Avtorji so izločili raziskave s slabimi opisi postopkov in 
nezanesljivimi rezultati. Pregled je na koncu obsegal 35 raziskav s prikazi učinkov PZLD, ki  
se kažejo v izboljšanju samozavesti, samozavedanja, ustvarjalnosti in splošnega počutja, v 
povečanju pozornosti in koncentracije, v obvladovanju čustev in izražanju primernih oblik 
vedenja, pri zmanjševanju žalosti in tesnobe pri udeležencih raziskav vključenih v proces 
pomoči in podpore z likovnimi dejavnostmi. 

Strokovni časopis »South African Journal of Psychology« je objavil raziskavo z 
eksperimentalno in kontrolno skupino (Pretorius in Pfeifer, 2010). Raziskava je bila izvedena 
v Johannesburgu s 25 spolno zlorabljenimi deklicami, starimi od 8 do 11 let, ki so bile 
deležne kombinacije skupinske terapije in PZLD, kontrolna skupina pa teh aktivnosti ni bila 
deležna. Kvalitativne in kvantitativne analize so pokazale naslednje rezultate: zmanjšanje 
depresije (merjeno s kontrolnim seznamom travmatičnih simptomov v originalu TSCC/trauma 
simptom check list) in anksioznosti (merjeno z risanjem človeške figure, v originalu 
HFD/human figure drawing). Kontrolna skupina ni pokazala pomembnih sprememb. 

 V strokovnem časopisu »Tomorrow's Medicine« je C. A. Malchiodi (2017) predstavila 
zadnje najpomembnejše raziskave s pozitivnimi učinki PZLD na področju zdravstva. V 
prispevku so objavljeni rezultati različnih študij, ki kažejo, da je PZLD učinkovita: 
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• saj pri pacientih obolelih za rakom zmanjšuje simptome stresa in zaznavanje bolečine, 
izboljša zaznavanje telesa, kvaliteto življenja, splošno fizično in psihično zdravje (Monti, 
2006; Nainis, 2002; Svensk, 2009); 

• saj zmanjšuje depresijo in utrujenost pri pacientih obolelih za rakom, ki jih zdravijo s 
kemoterapijo (Bar-Sela,  2007); 

• saj okrepi pozitivna čustva, zmanjša stres pri pacientih, ki so jim presadili kostni mozeg 
(Gabrial, Bromberg, Komblith idr., 2001); 

• saj otrokom obolelim za rakom pomaga pri soočanju z bolečino in drugimi 
vznemirjajočimi simptomi bolezni in tretmana (Rollings, 2005); 

• saj otrokom obolelim z astmo pomaga zmanjšati anksioznost in izboljša občutek kvalitete 
življenja (Beebe in Gelfand, Bender, 2010); 

• saj pri starejših z demenco in s podobnimi motnjami stimulira kognitivne funkcije 
(Levine-Madori, 2009); 

• saj so meritve s kortizolom pokazale, da lahko zmanjša anksioznost in stres (Walsh, 
2007). 

C. A. Malchiodi (2017) poudari, da je PZLD zelo uspešna tudi pri delu s posamezniki 
zaposlenimi v vojski in njihovimi družinami. Raziskave kažejo, da njena uporaba poveča 
sposobnost govorjenja o travmatičnih izkušnjah in s tem razrešitev simptomov post-
travmatske stresne motnje (PTSD). 

Učinke pristopa raziskujejo na področjih težav ljudi, ki so oboleli za rakom, psihičnimi in/ali 
drugimi boleznimi, osebami z depresijo, avtizmom, težavami ljudi, ki so doživeli možgansko 
poškodbo, osebami, ki so utrpele spolne zlorabe, travmatične izkušnje v vojni ali ob naravnih  
nesrečah, ob izgubi družinskih članov in pri vseh beležijo večinoma pozitivne učinke pristopa 
(Malchiodi, 2012, 2017; Slayton, D' Archer in Kaplan, 2010; Steele in Kuban, 2012; What is 
art therapy, 2013). 

7 KOMUNIKACIJA 

Komunikacijo delimo na besedno in nebesedno. 

Jezik v besedni komunikaciji služi označevanju sveta. Z besedami označujemo dejansko ali 
izmišljeno predmetnost in abstraktnost. Uporabljamo veliko besed, ki simbolizirajo splošne 
pojme oziroma več stvari, lastnosti in pojavov hkrati. Besedno sporazumevanje omogoča 
vplivanje na socialne interakcije in delno tudi njihovo nadzorovanje. Pri tem so pomembni 
izbor besed, vrsta stavkov in načini, na katere oblikujemo stavke (Selič, 2007). 

Nebesedna komunikacija je vsak način sporazumevanja, ki ne vključuje besed ali simbolov, ki 
besede nadomeščajo. V socialnih interakcijah je raba nebesednega sporazumevanja pretežno 
nezavedna. Pri nebesedni komunikaciji uporabljamo signale: stik s pogledom, izrazi obraza, 
drža, kretnje, dotik, medosebne razdalje in obleka. Nebesednim sporočilom nezavedno bolj 
verjamemo kot besedam (Selič, 2007). 

D. Schilling (2000) meni, da so način sporazumevanja razumskega dela možganov besede, 
čustvenega pa nebesedna komunikacija. Uprizoritev ali pantomima različnih čustev in 



 

15 

prepoznavanje teh na fotografijah otrokom pomaga prepoznavanje in zavedanje nebesedne 
komunikacije. Good (1993) piše o neučinkovitih načinih komunikacije, ki jo uporabljajo 
odrasli z namenom, da bi jih otroci ubogali: sitnarjenje, pridiganje, grožnje, vzporejanje, 
zaskrbljenost, vpitje, kritizerstvo, žaljenje in drugi. Gordon (1983) predlaga dva učinkovita 
načina sporazumevanja z otroki, ki sta: »tehnika aktivnega poslušanja« in posredovanje »jaz 
sporočil«.  

Owen Hargie (1991, v Vec, 2002, str. 68) »uvršča spretnost komunikacije med socialne 
spretnosti.« »Učinkovita komunikacija med dvema osebam je tista, pri kateri si prejemnik 
razlaga sporočilo pošiljatelja enako, kot je le-ta želel, da bi si.« (Johnson in Johnson, 1997, v 
Vec, 2002, str. 68). Učinkovite komunikacije se ljudje lahko naučijo. 

K učinkovitosti komunikacije pripomorejo tudi poznavanje, upoštevanje in uporaba zakonov 
komunikacije. Te so oblikovali strokovnjaki Paloaltovske šole v Kaliforniji in veljajo za 
komunikacijo na splošno, vselej in povsod (Vec, 2002): 

• Nemogoče je nekomunicirati. 
• Vsaka komunikacija ima svoj vsebinski vidik, tj. informacijo, ki jo nekdo sporoča in 

odnosni vidik. 

• Določitev izhodiščne točke dogodkov. Posamezniki imajo različne predstave o tem, kdaj 
se je komunikacija začela, kdaj je nastal v njej ključni preobrat (spor) in drugo. 

• Komunikacija lahko poteka na digitalen in/ali analogen način. Digitalna komunikacija je, 
enoznačna; vsi jo praviloma razumejo enako. Analogna pa uporablja posredna, prenesena 
sporočila, ki jo običajno razumemo na različne načine. Vsakdanja komunikacija vsebuje 
večinoma oba vidika. 

• Komunikacija poteka na simetričen in/ali komplementaren način. Komunikacija odraža 
odnose med ljudmi (Watzlavck idr., 1982, v Vec, 2002). Simetrični odnosi so 
enakovredni; na primer med prijatelji, komplementarni so hierarhični; na primer v šoli 
odnos med učiteljem in učencem.  

8 ČUSTVA 

Musek (2003, v Smrtnik-Vitulič, 2004) opredeli čustva kot evolucijsko in genetsko 
oblikovano naravnanost organizma k dejavnosti v odnosu do okolja. 

H. Smrtnik-Vitulić (2004) piše, da so človeška čustva zapleteni in sestavljeni procesi, ki so 
sestavljeni iz zaporedja kognitivnih in fizioloških procesov, telesnih izrazov, potrebe za 
delovanjem ali vedenjskim odzivom. So subjektiven odziv posameznika na nastalo situacijo 
ali zanj pomembno spremembo. Bolj ko je situacija za nekoga pomembna in skladna z 
njegovimi željami ali cilji, bolj intenzivna čustva bo doživljal. Zaradi psiholoških razlik ljudi 
ti v podobnih situacijah ne doživljajo enakih čustev.  

T. Lamovec (1995) pravi, da je zmožnost čustvovanja prirojena, posamezna čustva pa se 
razvijajo postopno. H. Smrtnik-Vitulić (2004) pojasni, da strokovnjaki delijo čustva na 
temeljna in kompleksna ter na pozitivna in negativna. Temeljna se v razvoju pojavijo pred, 
kompleksna pa po drugem letu otrokove starosti. Večina strokovnjakov meni, da so veselje, 
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žalost, strah in jeza temeljna čustva, med kompleksna prištevajo ponos, sram, krivdo, zavist in 
druge. Milivojević (2008) ugotavlja, da zaradi doseženih ciljev in delovanja, ki je skladno z 
osebnimi normami ljudje doživljajo pozitivna čustva kot prijetna. V primeru, da ciljev ne 
dosežejo ali je njihovo delovanje v nasprotju z osebnimi normami, doživljajo negativna čustva 
kot neprijetna. Tako pozitivna kot negativna imajo prilagoditveno vlogo in so koristna, ker 
posameznika pripravijo na optimalen odziv v situaciji, ki je zanj pomembna. H. Smrtnik- 
Vituli ć (2004) meni, da je funkcija pozitivnih čustev v približevanju dogajanju, ki je v nas 
vzbudilo določeno čustvo, funkcija negativnih pa v izogibanju dogajanja.  

Milivojevi ć (2008) piše, da se čustev lahko samo zavedamo in jih ne izražamo, lahko pa jih 
tudi izražamo in sicer neverbalno ali verbalno ter/ali z dejavnostjo, ki je usmerjena k 
določenemu cilju. 

D. Schilling (2000) trdi, da čustva vplivajo na vsa področja posameznikovega življenja. 
Milivojevi č (1999, v Smrtnik-Vitulič, 2004) pojasni, kako čustva vplivajo na odnose med 
ljudmi: v besednem ali nebesednem sporočanju in socialni interakciji izražanje čustev dobi 
impliciten ali ekspliciten pomen sporočila, ki ga posamezniki  razumejo kot določen  dražljaj, 
skladen z  njihovo kulturno in osebno »kodo«. T. Lamovec (1991) ugotavlja, da kadar nekdo 
opazuje izražena čustva  pri posamezniku ali skupini ljudi, lahko to povzroči podobno čustvo 
pri opazovalcu. Piše, da ljudje čustva tudi prikrivajo. Harris (1996, v Smrtnik-Vitulič, 2004) 
pojasni, da slednje delajo posamezniki z namenom vzdrževanja pozitivnih  odnosov z ljudmi, 
ki so pomembni in kadar so prepričani, da bi odprto izražanje čustev lahko imelo negativne 
posledice.  

H. Smrtnik-Vitulič (2004) meni, da je prepoznavanje čustev pretežno rezultat učenja. 
Vključuje znanje o pomenu različnih situacij, gest, lastnih čustvenih izrazov in drugih 
značilnosti čustvenega izražanja. Ista avtorica (2004) in V. Oaklender (1996) ugotavljata, da 
si praviloma vsebino, ki nas čustveno pritegne, hitreje in trajneje zapomnimo. 

8.1 Temeljna čustva: veselje, strah, jeza in žalost 

Veselje je čustvo, ki ga oseba doživlja, kadar oceni, da je zadovoljila neko svojo pomembno 
željo. Strah je čustvo, ki je povezano z nevarnostjo. Ljudje ga doživljajo, kadar verjamejo, da 
niso dovolj sposobni, da bi se spoprijeli z nastalo situacijo. Posameznik, ki doživlja strah, 
lahko reagira tako, da se ogrožajoči situaciji izogne ali iz nje zbeži, pokaže svoj strah, ali se 
odzove z agresivnostjo. Jeza je čustvo, ki ga ljudje doživljajo, kadar ocenijo, da nekdo ali 
nekaj neupravičeno ogroža njihove pomembne želje ali vrednote. Ljudje želijo z jezo vplivati 
na druge, da bi ti spremenili svoje vedenje. Žalost doživljajo ljudje, kadar ocenijo, da so 
neupravičeno izgubili nekaj, kar je zanje pomembno (Milivojević, 2008). 

8.2 Otroci, mladostniki in temeljna čustva  

H. Smrtnik-Vitulić (2004)  pojasni, da otroci in mladostniki čustva izražajo bolj pogosto kot 
odrasli, hitreje prehajajo od enega čustva k drugemu in čustev včasih ne zmorejo ustrezno 
nadzorovati. Z razvojem svoja čustva vedno bolj razumejo kot kompleksne procese, vendar 
posameznih področij čustev, kot so na primer razumevanje razlogov za čustva ali njihov 
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nadzor, ne začenjajo razumeti istočasno, temveč nekatera prej in druga kasneje. Največje 
spremembe v kompleksnejšem razumevanju čustev se zgodijo na prehodu iz otroštva v 
mladostništvo. Razvoj razumevanja lastnih čustev se razvija vzporedno z razumevanjem 
čustev drugih. 

Ista avtorica nadaljuje, da se razlogi za veselje od zgodnjega otroštva do mladostništva 
spreminjajo. V srednjem otroštvu in mladostništvu narašča veselje zaradi sprejetosti med 
vrstniki, šolske uspešnosti in drugih dosežkov. Milivojević (2008) meni, da socializacija otrok 
poteka v smeri odpovedovanja tistim željam, ki jih starši in vzgojitelji razumejo kot 
nesprejemljive. Tako se otroci naučijo iskati zadovoljstvo in veselje tudi v manj prijetnih,  
vendar socialno zaželenih dejavnostih. Zanje in za pomembne želje so sčasoma pripravljeni 
vložiti več časa in napora. V srednjem otroštvu strah pred namišljenimi junaki nadomestijo 
strahovi pred fizično nevarnostjo, poškodbami in smrtjo (Puklek in Gril, 1999, v Smrtnik- 
Vituli ć, 2004). Pomembni strahovi so povezani z otrokovim položajem v skupini vrstnikov: 
neuspeh, drugačnost, osmešenje, zavračanje in zafrkavanje vrstnikov. V tem obdobju je več 
dražljajev, ki sprožijo jezo, ta se pojavlja pri omejevanju želja, pri pridiganju, ob neuspehih, 
nepravičnosti, zasmehovanju in zanemarjanju. Jeza se v tem obdobju pojavlja pogosteje kot 
strah (Smrtnik-Vituli ć, 2004). M. Zupančič (1995) piše, da otroci in mladostniki doživijo 
žalost predvsem, kadar izgubijo ljubljeno osebo ali/in objekt. Harris (1996, v Smrtnik-Vituli ć, 
2004) pojasni, da pri večini otrok intenzivna žalost ni pogosta. Doživljajo jo lahko otroci, ki 
izgubijo ljubljeno osebo, od katere so bili odvisni.  

D. Schilling (2000) meni, da se otroci, ki imajo čustvene izbruhe, lahko naučijo nadzorovati 
njihovo trajanje in vedenja, ki sledijo, če jim pomagamo razviti zavedanje sebe. Z njim je 
otrok pozoren na svoja notranja stanja, ve, kaj čuti in prepozna dogodke, ki vplivajo na 
razburjenje. Ista avtorica poudari uporabo humorja za preganjanje slabe volje in izboljšanje 
sprejemanja odločitev. 

Otroci in mladostniki z razvojem pogosteje izražajo potrebo in željo, da se o svojem 
doživljanju pogovorijo z drugimi, zanje pomembnimi osebami (Smrtnik-Vitulić, 2004). 

D. Schilling (2000) meni, da vse socialne spretnosti temeljijo na čustveni uglasitvi, na 
sposobnosti vživljanja in sočustvovanja (empatiji). Navaja študije, po katerih so otroci z 
veliko sposobnostjo slednjega najbolj priljubljeni in uspešni, njihov IQ pa zaradi tega ni višji.  

Milivojevi ć (2008) pojasni, da o psihopatologiji čustev govorimo, kadar so moteni  
»elementi« čustvenih procesov, kar se odraža v posameznikovem vedenju. Navaja tri motnje 
čustvenih procesov: (1) neustrezna čustva, (2) pretirana čustva, (3) čustveni primanjkljaji. 
Neustrezna so tista, ki nastanejo zaradi »napačnih« predstav o zunanjem svetu in ljudeh. 
Pretirana so, kadar posameznik doživlja zelo močna čustva, ki se ne skladajo z dražljajsko 
situacijo, ki je sprožila ta čustva. Čustveni primanjkljaj nastopi v situacijah, ko bi bilo 
pričakovano, da posameznik doživlja in izraža čustva, pa jih ne. H. Smrtnik-Vitulić (2004) 
meni, da je večina težav, povezanih s čustvi prehodne narave in se ne razvije v psihopatološko 
motnjo, ki bi posameznika ovirala pri delu in v življenju. 
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9 TEMELJNE PSIHOLOŠKE POTREBE KOT JIH VIDI REALITETNA  
TEORIJA 

9.1  Vedenje in potrebe v realitetni teoriji izbire Wil liama Glasserja 

William Glasser (1994, 2002, 2007), ameriški psihiater in realitetni terapevt, je prepričan, da 
so ljudje svobodni, sami odločajo, kako bodo živeli, se vedli in so za te odločitve odgovorni. 
Vsako vedenje posameznika, naj je še tako nenavadno, nerazumljivo ali celo uničujoče, je 
zanj vedno najustreznejše (ne pa vedno tudi učinkovito), saj z njim posameznik želi oziroma  
zadovolji eno ali več potreb. Bistvo živega bitja je, da nadzoruje okolje in ne obratno. Isti 
avtor vedenje poimenuje kot celostno. Vedenje je rezultat poskusa  kontrole lastnega življenja 
in ga sestavljajo štiri sestavine: delovanje, čustva,  mišljenje in fiziologija. Meni, da v okviru 
vedenja ljudje lahko spreminjajo delovanje in mišljenje, posredno s tem pa tudi svoja čustva 
in fiziologijo. Glasser (1994, 2007) piše o petih temeljnih potrebah: potrebi po preživetju, 
ljubezni, moči, svobodi in zabavi, ki so zapisane v genih ljudi; ti so motivirani z notranjim 
zadovoljstvom, ki ga doživijo, ko jih zadovoljijo. Pomembno je njihovo zadovoljevanje, ki 
mora biti uravnoteženo. Trdi, da ljudje kot enega od načinov vedenja izberejo celo, kar je 
označeno kot duševna bolezen, kadar ne morejo zadovoljiti svojih temeljnih potreb. V svoji 
teorije izbire pove, da so vse težave ljudi v bistvu  težave odnosov. V družbi, ki živi po 
principih teorije izbire, je poudarek na dobrih odnosih med ljudmi, posledično je manj 
razlogov za ocenjevanje drugih in vlaga se več naporov v pogajanje glede razlik.  

9.2  Štiri temeljne psihološke potrebe 

O. L. Hribernik (2004) pojasni, da potreba po svobodi pomeni neodvisnost od drugih, 
samostojnost in možnost svobodnega izbiranja načina življenja in izražanja. Glasser (2007) 
meni, da je zunanji nadzor sovražnik svobode, saj kadar posameznik izgubi svobodo, mu to 
prinese bolečino in osiromaši glavno značilnost človeka, ki je sposobnost konstruktivne 
kreativnosti. Bolj, ko so ljudje svobodni in sposobni zadovoljevati svoje potrebe na način, ki 
ne onemogoča drugih pri zadovoljevanju njihovih, bolj so sposobni uporabljati svojo 
kreativnost, ne zgolj v svoje dobro, ampak v dobro vseh. Glasser je tudi kritičen in pravi, da 
po mnogih letih svobode, mnogi še vedno dvomijo v upravičenost svobode govora, ki 
omogoča ljudem, da povedo kar mislijo, da ni prav. 

Zabava je po mnenju Glasserja (2007) potreba, ki jo je najlažje zadovoljiti, saj je zanjo možno 
početi veliko stvari. O. L. Hribernik (2004) to potrebo povezuje z ustvarjalnostjo in meni, da 
se zabavamo, kadar počnemo nekaj, kar ni obvezno in smo sproščeni. Glasser (2007)  
pojasnjuje, da je zabava genetska nagrada za učenje, ki jo označuje smeh, ugodje, veselje, in 
sprostitev. Z izjemo kitov in delfinov so ljudje edina bitja, ki se igrajo in učijo vse življenje. 
Zabava in učenje sta po njegovem tudi temelj vseh uspešnih dolgotrajnih odnosov.  

Glasser (2007) potrebo po ljubezni poimenuje tudi potrebo po pripadnosti in je mnenja, da je 
enako pomembna kot potreba po preživetju. A. Kobolt (1993) piše, da je občutje ljubezni, 
sprejetosti in pripadnosti osnovni predpogoj, ki ljudem omogoča rast in eksistenco. O. L. 
Hribernik (2004) meni, da je potreba po ljubezni potreba po bližini, nežnosti, varnosti, 



 

19 

prijateljstvu in sodelovanju, vsak pa potrebuje vsaj eno osebo, do katere čuti bližino. Glasser 
(2002) piše, da je prav zato, ker za zadovoljitev potrebujemo drugega, to potrebo najtežje 
zadovoljiti.  

Sullo (1999) meni, da se potreba po moči ali uveljavljanju kaže v želji ljudi, da so upoštevani, 
spoštovani, priznani in cenjeni. Gre za osebno moč, občutek zmožnosti in spoznanje 
posameznika, da si za opravljeno delo čestita in s tem razvija samospoštovanje. Piše, da je 
moč pogosto narobe razumljena kot imeti oblast nad drugimi. Glasser (2007) piše, da je 
iskanje moči zaradi moči same, značilno le za človeško vrsto. Moč sama po sebi ni niti dobra 
niti slaba, pomembno je, kako se pridobi in uporablja. Moč drugih nas moti, ko jo uporabljajo 
za ogrožanje tistega, kar hočemo početi. Isti avtor meni, da ima v naši družbi skoraj vsak 
dostop do določenega deleža moči. Posameznik si želi vsaj nekoga, ki bo prisluhnil, kar ima 
povedati in v primeru, da noče nihče, občuti bolečino. Konflikt med potrebo po ljubezni in 
potrebo po moči pomeni nevarnost za vsak odnos, zato je umetnost doseči ravnotežje med 
obema.  

10 POTREBE OTROK V INSTITUCIJI 

V proces podpore in pomoči z umetnostjo in zlasti z likovno dejavnostjo sem vključila mlade, 
ki ne živijo v svojih matičnih družinah temveč v ustanovi – v mladinskem domu.  Tja so prišli 
zaradi sklopa različnih dejavnikov, izvirajočih iz njihovega primarnega in sekundarnega 
okolja. V tem poglavju pišem o njihovih potrebah v instituciji.  

Berger (1979, v Kobolt, 2010, str.13) pravi: »Vsak otrok, tudi tisti s težavami, ima enake 
potrebe, želje, pričakovanja in probleme kakor vsi, kakor nekateri med nami in kakor le on 
sam«. 

A. Kobolt (1993) pojasni, da je poleg ljubezni same po sebi pomemben tudi kontekst (odnos), 
v katerem se potreba po ljubezni udejanja. V instituciji se doživljanje varnosti in sprejetosti 
udejani v odnosu, ki ga otrok vzpostavi z vzgojiteljem, ki je ključna odnosna oseba 
institucionalne vzgoje. Od njega se pričakuje, da ve, kaj mora storiti z otrokom in zanj, to 
mora želeti storiti, imeti mora potrebne možnosti, sposobnosti in priložnost to narediti. Müller 
(1983, v Kranjčan in Šoln-Vrbinc, 2015, str.11) meni, da »zaupanja, pozornosti in ljubezni ne 
moremo zagotoviti ali ustvariti z institucijo. Govorjenje o ljubezni v socialno pedagoškem 
ravnanju postane vprašljivo s tem, da ljubezen zahtevamo v razmerah, ki niso najbolj 
spodbudne zanjo«. 

Potrjevanje lastne identitete in veljave oziroma udejanjanje potrebe po moči je naslednja  
temeljna človekova potreba. Otrok potrebuje stabilnost, ki mu daje trdno oporo in vedenje, da 
je nekje zasidran, saj mu šele ta zasidranost omogoča aktivno poseganje v svet. V instituciji  
otrok te potrebe ne more zadovoljiti, kadar menjava relacijske osebe – vzgojitelje piše A. 
Kobolt (2015). 

Otrok za razvoj potrebuje vzpodbudnost okolja, ki ga motivira k radovednosti, preizkušanju 
novega in neznanega. Lahko bi rekli, da potrebuje hkrati varno, a tudi svobodno okolje, kjer 
bo lahko eksperimentiral. V instituciji igra pomembno vlogo skupina in vse, kar skupina  
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omogoča. Otroka lahko uči solidarnosti, dati in jemati, meriti se z drugimi in s tem nekaj 
veljati. A. Kobolt (2009) piše, da se skupina razvija postopno in je prostor nenehnih 
sprememb. Vloge in odnosi v skupini so pomemben dejavnik razvoja identitete njenih članov. 
Majhne  skupine v nasprotju z velikimi (na primer narod) imenujemo psihološke skupine.  V 
njih bolj intenzivno kot v velikih potekata dva temeljna procesa: socialni vpliv in socialne 
interakcije. Gergen (1991, v Ule, 2009, po Kobolt, 2009) meni, da se v njih razvijejo 
pomembni psihološki procesi: čustvena in kognitivna povezanost, skupni cilji in intenzivna 
čustva.  

Ob vseh tem pa za razvoj vsak, posebej pa ranljiv otrok, potrebuje tudi zabavo in sproščeno 
druženje. 

A. Kobolt (1993, str. 34) navede »specifičnosti in nezadovoljenost potreb otrok, ki bivajo v 
instituciji: 

• problemi, ki izvirajo iz primanjkljajev na storilnostnem učnem področju otežujejo 
potrjevanje in pozitivno vrednotenje teh otrok kot uspešnih in takih, ki nekaj veljajo; 

• težave, ki izvirajo iz družinskega konteksta, v katerem niso bile zadovoljene otrokove 
pomembne potrebe; 

• pomanjkljivosti v obvladovanju socialnih spretnosti, ki so posledično povezane s 
komunikacijskimi težavami tako z vrstniki kot z odraslimi; 

• težave vezane na posebne konfiguracije osebnostnih lastnosti in značilnosti odzivanja na 
okolje (hiperaktivnost, impulzivnost, ekstravertnost, anksioznost in  druge).« 

M. Hoghughi (1990, v Kobolt, 1993) meni, da je nivo ciljev vezanih na preseganje teh težav 
in s tem odzivanje na specifične potrebe otrok v institucijah podoben kot v kulturi, v katero je 
institucija umeščena. Kritično nadaljuje, da se zahodne družbe še niso zavedle dejstva, da bi 
»šibki členi« za kompenzacijo primanjkljajev potrebovali več od »povprečja«. 

A. Kobolt (1993) se sprašuje, komu je institucionalni vzgojni prostor bolj naklonjen: 
zadovoljevanju potreb otrok, osebja, vodstva ali širše družbe. Meni, da institucionalna vzgoja 
nikomur ne zadovolji vseh potreb in pričakovanj.  

M. Kranjčan in P. Šoln-Vrbinc (2015) v sklepu raziskave o vzgojnih zavodih med katere sodi 
tudi mladinski dom, poudarita, da je poleg ostalega nujna ureditev zakonodaje, ki bo 
usmerjena v otrokove potrebe in v tej smeri oblikovanje prožnih oblik podpore in pomoči 
ranljivim skupinam mladih.   

11 ČUSTVENE IN VEDENJSKE TEŽAVE MLADIH 

Mladi, ki so bili vključeni v proces PZLD v MD, so zaradi različnih dejavnikov in 
travmatskih dogodkov v njihovem razvoju razvili čustvene in vedenjske težave (v 
nadaljevanju ČVT).  

V literaturi avtorji razvrščajo otroke s ČVT v različne sheme in skupine. A. Kobolt (2011, str. 
162) meni, da »to ilustrira, kako grobi in shematični so poskusi, da bi ustvarili jasnost in 
preglednost na tem občutljivem področju.« Nadaljuje, da če uporabljamo le klasifikacije, z 
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njimi izgubimo iz fokusa konkretnega otroka z njemu lastnimi spoprijemalnimi strategijami 
(coping strategies), željami in poskusi, da bi se povezal s seboj in drugimi. Omeni razlagalni 
(hermenevtični) pristop, ki pridobi to povezavo skozi razumevanje otrokove biografije, 
pridobljeno v samoprezentaciji otroka in na osnovi pogovorov z osebami iz njegovega 
življenja. A. Kobolt (2010, str. 13) dopolni že omenjeno Bergerjevo misel in pravi »...kakor 
ne obstaja otrok nasploh, tudi vedenjsko izstopajoč otrok nasploh ne obstaja. Zato lahko 
govorimo le o posameznem otroku, ki živi v nekem družbenem kontekstu in z le njemu 
lastnimi izkušnjami«. A. Kobolt in J. Rapuš Pavel (2006) ugotavljata, da se sodobno 
opredeljevanje ČVT usmerja k pristopu, ki zajema celoten življenjski kontekst in vse potrebe 
posameznika. To po mnenju A. Kobolt (2011) pomeni, da je potrebno pri otroku spoznati 
njegovo življenjsko okolje, družino, odnose z vrstniki.  

A. Kobolt (2011, str. 163) navede »naslednje kriterije, ki morajo biti prisotni za oceno, da gre 
pri otroku za ČVT / motnjo: 

• da se ČVT pojavljajo skozi daljše časovno obdobje, 

• da je vedenjski ali čustveni problem resen, 
• da ogroža posameznikov razvoj, 
• ter jo z običajnimi, razpoložljivimi spremembami okolja in ravnanjem nismo uspeli 

ublažiti.« 

Vec (2011) z namenom razlage, kaj vse prispeva k razvoju vedenjskih težav oziroma motenj, 
predstavi model SIVI. Kratica vključuje: skupino s skupinsko dinamiko – S; posameznika – I; 
različne stile vodenja – V; institucijo in njeno kulturo – I). To so hkrati temeljna področja, iz 
katerih izhajajo dejavniki, ki lahko delujejo kot ogrožojoč ali kot varovalni dejavnik glede 
razvoja motečega vedenja. 

Metljak, A. Kobolt in Š. Potočnik (v Kobolt, 2010) pišejo, da so ČVT raznolike, da zanje 
obstaja veliko število izrazov in, da se narava teh težav zaradi individualnosti odzivov na 
življenjske obremenitve izmika definicijam. Težave so del vsakodnevnega življenja. Z njimi 
se otrok bolje spoprime, če ima podporo socialnega okolja. Če te podpore ni ali/in so elementi 
okolja dejavnik utrjevanja težav, se težave stabilizirajo in lahko prerastejo v motnje, ki 
postanejo problem posameznika in okolja. Avtor in avtorici opozarjajo na družbeno 
umeščenost čustvenih in vedenjskih odzivov. Kauffman (1977, v Lewis, 1987, po Kobolt 
2011, str.163) pravi, da »so otroci s ČVT tisti, ki se na okolje kronično odzivajo izrazito 
neprimerno.« A. Kobolt (2011) opozori, da okolje takšno vedenje vznemirja in moti, zato 
postanejo odzivi okolja do otroka nestrpni in odklonilni. 

A. Kobolt (2010, 2011) piše, da gre pri nastajanju ČVT za preplet bioloških, psiholoških in 
socialnih dejavnikov, ki v procesu razvoja delujejo interaktivno. Ista avtorica (2011, 2015) 
pojasni, da so ČVT lahko pretežno internalizirane (ponotranjene) čustvene ali eksternalizirane 
(povnanjene) vedenjske ali tudi kombinirane – čustvene in vedenjske težave. Internaliziranih 
premalo občutljivo okolje niti ne opazi, saj se otroci umaknejo in ne vznemirjajo okolja. 
Okolje se burno odzove predvsem na vedenjske težave in znotraj tega kroga na impulzivno – 
nepremišljeno in agresivno vedenje. A. Kobolt (2010) ugotavlja, da težave praviloma 
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nastajajo dolgo časa ali so plod nenadnih hudih izgub in pritiskov. V mnogih primerih se 
izražajo skupaj z učnimi težavami. To razloži s sistemsko teorijo, ki pojasnjuje, da se motnje 
prenašajo iz enega področja na drugega. Tako izvorni problemi praviloma ne temeljijo na 
dimenziji učenja, temveč na področju čustev in izkušenj iz odnosov, vse od zgodnjega 
otroštva pa do tistih v okolju, v šoli. Bečaj (2003) daje največji pomen družini kot dejavniku 
za nastajanje in razvoj čustvenih in vedenjskih motenj. A. Kobolt in J. Rapuš Pavel (2006) 
pišeta  o sodelovalnem pristopu kot o načinu dobrega razreševanja vedenjskih težav. Pristop 
omogoča spoštovanje pravic posameznikov, dogovarjanje ter prispeva k razreševanju 
problemskih situacij in k razvoju samodiscipline. A. Kobolt (2010) poudarja, da mladi s strani 
odraslih potrebujejo podporo in razumevanje ozadja čustvenih in vedenjskih odzivov. Ena od 
podpor so tudi različne vrste PZU. 

12  MLADINSKI DOM 

MD je javno izobraževalni zavod, ki je ustanovljen za vzgojno izobraževalne dejavnosti otrok 
in mladostnikov (v nadaljevanju otrok) s čustvenimi in vedenjskimi težavami na podlagi 
programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo. Je ustanova, ki razvojno, 
vzgojno in socialno ogroženim otrokom z vedenjskimi in čustvenimi težavami zagotavlja 
bivanje in celovito oskrbo. Vanjo sodijo tudi varstvo, zdravstvena nega, vzgoja, prevzgoja in 
celotna pomoč pri izobraževanju osnovnošolske populacije obeh spolov v starosti od 6 do 14 
leta, ki obiskuje redne osnovne in izjemoma srednje šole (Interno gradivo MD, 2016). 

»Najpogostejši vzroki za sprejem so vzgojna nesposobnost ali nemoč staršev, ogroženost 
otrok in vedenjska motenost s strani staršev, psihično in fizično nasilje v družini, smrt v 
družini, alkoholizem, neurejene družinske in stanovanjske razmere, ki ogrožajo normalen 
razvoj otroka, odklanjanje otroka, trpinčenje, spolno zlorabljanje, začasna ali stalna odsotnost 
staršev. MD sprejema tudi otroke, kjer se je rejništvo pokazalo kot manj primerna oblika 
pomoči.« (Interno gradivo MD, 2016). 

MD sprejema otroke in mladostnike izključno z odločbo centrov za socialno delo (CSD v 
nadaljnem besedilu). Pobudo za sprejem lahko poda otrok sam, starši, šola, rejniki, soseska. 
Pred sprejemom otroka MD zbere vso potrebno dokumentacijo. Povabijo otroka in starše na 
informativni ogled s predstavitvijo življenja in dela ter jih seznanijo s pogoji bivanja, šolanja, 
z obveznostmi, dolžnostmi in pravicami (Interno gradivo MD, 2016). 

V internem informativnem biltenu MD (2016) piše, da se problemi sprejetih otrok kažejo v 
emocionalni zavrtosti, prikrajšanosti, nepotešenosti, vzgojni zanemarjenosti. Večino 
bremenijo specifične učne težave, neuspeh pri šolskem delu, kratkotrajna pozornost, nizka 
motiviranost in nemirnost. Imajo slabo osvojene navade na delovnem, učnem, šolskem, 
higienskem in kulturnem področju, slabo samopodobo, ne zaupajo vase, imajo minimalna 
pričakovanja in cilje ali nerealne želje. So težje vodljivi. Navadno imajo slabo mnenje in 
izkušnje z avtoritetami in odraslimi. Zaradi tega je tudi storilnost otrok dokaj nizka, prav tako 
motivacija za vsakršno kontinuirano in dolgotrajnejše delo. Njihove sposobnosti so zelo 
različne, tudi neskladne, na posameznih področjih so pogosto nadpovprečni. Kombinacija 
razvojnih motenj in njihovih težav povzroča pogosto nizek uspeh ali neuspeh. 
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Vsaka skupina je heterogena, mešana po spolu starosti in težavnosti, vodita jo matična 
vzgojitelja. Med tednom sta vzgojitelja na dan istočasno v skupini pol ure. Včasih se urnik 
zaradi dežurstev med vikendi in prazniki spremeni tako, da matičnega vzgojitelja v skupini 
med tednom nadomešča nematični vzgojitelj. V raziskavi (Kobolt, 2015) so strokovni delavci 
MD izrazili željo po vsaj eni uri sočasnega dela obeh vzgojiteljev, da bi vzgojitelja lahko 
spregovorila o dogajanju in posebnostih v skupini. 

V MD gre za izjemno občutljivo področje dela, za katerega L. G. Weezel in K. Waaldijk 
(2002, v Kranjčan in Šolinc-Vrbinc, 2015, str. 11) naštejeta značilnosti in »dvojnosti, ki jih 
sistem prinaša: 

• skupno življenje določenega števila ljudi, ki niso izbirali eden drugega, 

• organizirana, manj ali bolj umetna sredina, 
• odsotnost od doma, 
• izrazita ali manjša oddaljenost od soseske otroka, 

• vseprisotna dvojnost vlog zaposlenih in otrok.« 
 

Ob tem L. G. Weezel in K. Waaldijk (2002, v Kranjčan in Šolinc-Vrbinc, 2015, str. 11-12)  
pravita, da »se pojavlja veliko dilem, kot na primer: 
• odprtost in zaprtost MD, 
• disciplina nasproti svobodi, 

• usmerjenost na skupino ali na posameznika, 
• prednost zagotavljanju prostora za življenje ali storilnostno učnemu ali vzgojnemu 

področju delovanja, 
• ukvarjanje z otrokom v MD ali tudi z njegovo družino, šolo in drugimi iz njegove socialne 

mreže, 

• polarnost med spontano, naravno življenjsko skupnostjo ali organizirano, načrtovano, 
urejeno organizacijo in druge dileme.« 

13  SKLEP 

V predstavljenih vsebinah sem zapisala, da so se ranljivim učencem, ki bivajo v MD zaradi 
različnih dejavnikov in bolečih dogodkov, v njihovem razvoju razvile ČVT in da s strani 
odraslih potrebujejo podporo in razumevanje ozadja čustvenih in vedenjskih odzivov. 
Institucionalna vzgoja jim pogosto ne more zadovoljiti vseh potreb, med bivanjem v MD se 
srečujejo tudi z drugimi problemi. Vsebine sklenem z mislijo, da je pristop PZLD lahko ena 
od podpor in uspešna oblika pomoči ranljivim učencem, saj budi notranje moči za doseganje 
pozitivnih sprememb, jim ponuja priložnost za ustreznejše soočanje s problemi, izražanje 
različnih čustev, zaupanje v lastne sile in s tem izboljšanje samonadzora ter primernejše 
socialne odzive.  
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III  EMPIRI ČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Učenci so napoteni v različne oblike izvendružinskega varstva in vzgoje (bivanja v ustanovi, 
kot je na primer mladinski dom) zaradi raznoterih družinskih in ostalih življenjskih okoliščin, 
v katerih niso zagotovljeni ustrezni pogoji zadovoljevanja njihovih ključnih bioloških, 
psiholoških, socialnih in razvojnih potreb. Po drugi strani je za otroka odhod v domsko 
namestitev lahko stresen in usoden dogodek (Kranjčan, 2006). Otrok zamenja svoje okolje, 
prilagajati se mora skupinskemu življenju in novim strukturam. Glede na neugodne 
življenjske izkušnje so bivajoči v MD ranljiva skupina otrok. 

Delo z učenci, posebej ranljivimi, me že vrsto let zanima in bogati. Pri svojem delu, študijski  
praksi pri PZU in v delih avtorjev (Kariž, 2010; Liebman, 2004; Oaklander, 1996; Rubin, 
2005; Silver, 2007) sem zasledila različne pozitivne učinke PZU na ranljive učence; 
ustreznejša komunikacija in izražanje čustev, sprostitev, boljši učni uspeh, izboljšanje 
samopodobe, povečanje zaupanja v lastne potenciale in druge. Avtorji in avtorice navajajo, da 
podpora z različnimi umetnostnimi mediji, tudi likovnim ustvarjanjem, spodbuja ustvarjalno 
izražanje, pozitivno vpliva na izražanje čustev, travmatskih izkušenj in krepitev odraščajočih.  

Skozi proces raziskave sem želela ranljivim učencem z ustvarjalnimi pristopi in pristopi 
PZLD omogočiti podporo, okrepitev, sprostitev, dvig zadovoljstva in splošnega počutja, 
spodbuditi njihovo ustvarjalno izražanje in ustvariti pogoje za zadovoljevanje potreb po 
zabavi, svobodi, ljubezni in moči. 

2 CILJI RAZISKAVE 

Temeljni cilj magistrskega dela je izvajati in predvsem kvalitativno ter v manjši meri 
kvantitativo ovrednotiti, kako lahko z ustvarjalnimi, umetnostnimi in predvsem likovnimi 
dejavnostmi, nudimo podporo in pomoč izbranim ranljivim učencem.  

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V magistrskem delu preverjam naslednja raziskovalna vprašanja: 

• RV1 – Kakšni so samoopisi udeleženih v začetnem delu procesa z ustvarjalnimi pristopi 
in pristopi PZLD in kakšni so opisi njihovih matičnih vzgojiteljic in vzgojitelja?  

• RV2 – Kako so po mnenju udeleženih uporabljeni ustvarjalni pristopi in pristopi PZLD 
vplivali na njihovo počutje?  

• RV3 – Kako so po mnenju udeleženih uporabljeni ustvarjalni pristopi in pristopi PZLD 
vplivali na intenzivnost posameznih čustvenih stanj? 

• RV4a – Kako so po mnenju udeleženih uporabljeni ustvarjalni pristopi in pristopi PZLD 
vplivali na načine izražanja njihovega počutja, čustev in čustvenih stanj?   

• RV4b – Kako se je v procesu ustvarjalnih pristopov in pristopov PZLD spreminjalo 
vedenje, komunikacija in socialna interakcija udeleženih po mnenju izvajalke in kako 
izven delavnic po mnenju udeleženih, ki so ga podali v zaključnem delu procesa? 
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• RV5a – Kako je izvedba procesa z ustvarjalnimi pristopi in pristopi PZLD po mnenju 
udeleženih spodbujala njihovo ustvarjalno izražanje?   

• RV5b – Katere ustvarjalne dejavnosti so udeleženi na koncu procesa z ustvarjalnimi 
pristopi in pristopi PZLD izbrali kot najbolj všečne in katere so razvrstili na prva tri 
mesta?  

• RV6 – Kako so uporabljeni ustvarjalni pristopi in pristopi PZLD po mnenju udeleženih 
vplivali na zadovoljitev osnovnih psiholoških potreb po svobodi, zabavi, ljubezni in moči? 
Katere potrebe so izražali z vsebinami in elementi, ki se ponovijo več kot dvakrat v 
njihovih likovnih izdelkih? 

4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V okviru kvalitativnega pristopa raziščemo posamezen primer ali majhno število primerov, ki 
jih med seboj primerjamo. Beseda »posamezen primer« ne označuje samo posamezne osebe, 
temveč je to lahko posamezna skupina (Mesec, 1998). »Študija primera je celovit opis 
posameznega primera in njegova analiza; to je opis značilnosti primera in dogajanja ter opis 
procesa odkrivanja teh značilnosti, torej procesa samega.« (Mesec, 1998, str. 45). Sledila sem 
navodilu istega avtorja (Mesec, 1998), da naj bodo zapisi opazovanj in pogovorov celoviti, 
izčrpni in čim bolj zvesti, ter da naj raziskovalec prisluhne ljudem, ki jih proučuje in njihovim 
vsakdanjim problemom. Raziskovalne dejavnosti morajo temeljiti na pogledu skozi oči 
proučevanih oseb in prav tako na upoštevanju konteksta (Bryman, 2004, v Vogrinc, 2008). 
Raziskovalec je del konteksta, zato naj opiše tudi svoje sodelovanje, ravnanje v situaciji, ki jo 
proučuje in svoje reakcije na dogajanje (Mesec, 1998). Sledila sem tudi vodilu, da 
kvalitativne raziskovalce zanima predvsem, kako se stvari dogajajo, osredotočajo se na proces 
in ne le na končne rezultate (Vogrinc, 2008).  

V celotnem procesu je bilo 70 različnih srečanj oziroma kontaktov z udeleženimi. Od tega 20  
takšnih, v katerih sem se z udeleženimi seznanjala, opazovala dogajanje v skupini, nudila 
učno pomoč, opravila začetne in zaključne pogovore z udeleženimi učenci, se pogovarjala z 
vzgojiteljicami in vzgojiteljem. Osrednji podporni proces pa je vključeval skupaj 50 delavnic 
in sicer 13 skupinskih in 37 individualnih srečanj. Na delavnicah sem izvajala dejavnosti po 
principu PZLD, v manjši meri izražanje udeleženih z drugimi umetniškimi mediji in 
sprostitvene dejavnosti. Proces sem le okvirno načrtovala, saj sem se med izvedbo prilagajala 
željam udeleženih, ki sem jih skozi proces spremljala kot multiplo študijo primera. Pri analizi 
zajetih podatkov sem uporabila predvsem kvalitativno interpretativno metodo. V manjši meri 
sem podatke obdelala po principu kvantitativne metode.  

5 VZOREC 

V raziskavo so bili vključeni štirje otroci, tri deklice in en deček, v starosti od 9 do 12 let, ki 
živijo v enem izmed treh MD za osnovnošolsko populacijo. Kadar govorim o več ali vseh 
otrocih za njih uporabljam besedo udeleženi. V raziskavo sem z opisovanjem izbranih otrok 
vključila tudi podporne odrasle, tri matične vzgojiteljice in vzgojitelja otrok v MD. 
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6 UPORABLJENI MERSKI PRIPOMO ČKI 

1. Delno strukturiran intervju za udeležene v začetnem in zaključnem delu procesa 
2. Delno strukturiran intervju za matične vzgojitelje v prvem delu procesa 
3. Počutjemer, ocena intenzivnosti čustvenih stanj 
4. Anketa z odprtimi in zaprtimi vprašanji prilagojenimi starosti udeleženih 
5. Individualna emocionalna ocena udeleženih na začetku in ob zaključku obravnave 

(prirejeno po Silver, 2002, 2007 in Kariž, 2005). 
6. Likovna ocena socialne interakcije udeleženih v skupini v začetnem in zaključnem delu 

procesa (prirejeno po Liebmann, 2004 in Kariž, 2005). 

7 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA IN ANALIZE PODATKOV 

Za zbiranje gradiva sem uporabila naslednje metode:  

1. Metoda opazovanjaje temeljila na odkritem opazovanju z delno udeležbo in brez 
udeležbe. Opazovanja sem zabeležila in napisala refleksijo. 

2. Metoda odprtega spraševanja je vključevala: 
• delno strukturiran intervju za udeležene in vzgojitelje na začetku procesa, 

• delno strukturiran intervju za udeležene ob zaključevanju procesa, 
• skupinske ali individualne pogovore po ustvarjalnih dejavnostih. 
3. Metoda odprtega in zaprtega spraševanja je vključevala: 

• Počutjemer, s katerim sem sistematično spremljala mnenja udeleženih o intenzivnosti 
posameznih čustev in čustvenih stanj ob začetku in ob koncu delavnice. 

• Ankete, ki so jih udeleženi izpolnili ob koncu vsake delavnice. Z odgovori sem 
kontinuirano pridobivala gradivo za RV2, RV4, RV5 in RV6. 

4. Metoda analize osebnih dokumentarnih virov: likovnih izdelkov udeleženih. 

Zbrane podatke sem kvalitativno vsebinsko analizirala ter jih predstavila opisno, grafično 
in/ali s pomočjo tabel ter interpretativno. Po principu kvantitativne metode sem obdelala 
podatke o ocenah intenzivnosti posameznih čustvenih stanj in počutja pred, med in po 
delavnici ter med ustvarjanjem, individualno emocionalno oceno in likovno oceno socialne 
interakcije udeleženih v skupini v začetnem in zaključnem delu procesa. 

8 OPIS KONTEKSTA IZVEDBE RAZISKOVANJA 

8.1 Pred začetkom delavnic v Mladinskem domu 

Prvi stik z vodjo MD je bil aprila 2016. Predstavila sem zamisel in izvedbo raziskave, v 
katero sem želela vključiti tako introvertirane kot ekstravertirane otroke stare od 10 do 12 let. 
Vodja je v raziskavo privolil in me v mesecu maju 2016 obvestil, da so na sestanku 
vzgojiteljev in vodje MD izbrali tri otroke iz dveh skupin, ki bodo udeleženi v raziskavi. 
Izbrani otroci so bili po oceni vodje MD in vzgojiteljev – 2 introvertirana in sicer deček star 
11 let (U3)1 ter deklica stara 12 let (U2) ter ekstravertirana deklica stara 10 let (U1). Na drugi 

                                                 
1Sodelujoči so si izbrali, da jih v delu poimenujem s črko U in številkami, ki so si jih tudi izbrali. 
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delavnici se nam je na svojo željo in s privolitvijo vzgojiteljice pridružila še ena deklica, stara 
9 let (U4), za katero se kasneje izkaže, da je živahna. U2 in U3 sta iz ene, U1 in U4 pa iz 
druge skupine. 

Prvi stik z udeleženimi in otroki obeh skupin je bil konec maja 2016. V MD sem prišla na 
predlog vodje MD z namenom opazovanja izbranih otrok v matični skupini. Najprej sem jih 
opazovala, nato pomagala pri domačih nalogah in se z njimi pogovarjala. 

Otroci obeh skupin, ki niso bili vključeni v delavnice, so bili prijetni in vljudni. Posebej z  
otroki ene skupine sem se povezala in občasno družila po delavnicah v dnevnem prostoru, 
radi so nosili likovni material v avto in se pogovarjali z mano. Skupaj z vzgojiteljicama so me 
povabili na obisk božične predstave v MD in na srečanje po predstavi. 

8.2 O značilnostih izvajanja in o poteku delavnic v Mladinskem domu 

Na prvi in drugi delavnici v juniju 2016 sem pridobila privolitev otrok za udeležbo. Privolitev 
sem ponovno preverila na četrti delavnici septembra 2016. 

Potek delavnic se je začel prvega junija 2016, ko smo izvedli prvo individualno delavnico v 
sobi udeleženih. Za naslednje delavnice smo lahko uporabljali zbornico po 17 uri.  V juniju 
2016 so potekale delavnice različne dneve, glede na čas udeležencev. Zaznala sem dve težavi. 
Udeleženi so bili pogosto ob 17 uri utrujeni in  hkrati je bil to čas, ko so se po urniku MD 
lahko igrali zunaj. Prosti čas preživet zunaj je bil vsem udeleženim zelo pomemben. 

Po poletnih počitnicah septembra 2016 smo se dogovorili, da bomo začeli delavnice bolj 
zgodaj. Individualne delavnice načrtujemo ob 14.30 za prvega otroka, skupinske ob 16.15. 
Zaradi različnih težav in dogodkov v MD, predvsem učnih obveznosti, se je veliko delavnic 
začelo z 20–40 minutno zamudo. Individualnih delavnic občasno nisem mogla izvesti za vse 4 
udeležene na isti dan, ampak v dveh dneh istega tedna. Prilagajala sem se posebnostim in 
obveznostim udeleženih, vzgojiteljev in dogodkom v življenju MD. V primeru, da je na 
delavnico zamujal le eden, sem delavnico začela ob dogovorjenem času. Opazila sem, da se je 
tisti, ki je zamujal, težko vklopil, hkrati pa je bil zaradi majhne skupine in značilnosti 
udeleženih moten proces. To je povzročilo slabo voljo pri udeleženih. 

Konec novembra 2016 smo za delavnice dobili termin ob ponedeljkih. To je bil poseben dan 
za izvedbo delavnic, saj so udeleženi med vikendom živeli po drugačnem redu in so se v 
začetku tedna tako na domski kot na šolski red ponovno privajali. Včasih so na začetku  
delavnic izražali jezo, ker so se morali vrniti v MD. Imeli so željo, da pripovedujejo o 
preživetem vikendu. Pri načrtovanju individualnih delavnic sem namenila nekaj minut za te 
pogovore. U1 je povedala, da je ponedeljek zanjo najtežji dan, doživlja ga kot mučenje. Doma 
je veliko zunaj, ko pride v MD, pa najprej sedi v šoli, takoj po pouku in kosilu mora že pred 
učnimi urami delati domače naloge, da gre potem lahko na plesno dejavnost in potem na naše 
delavnice. Menila sem, da je to res veliko sedenja in strukturirane dejavnosti na dan in sem, če 
so le dopuščali pogoji, individualne delavnice zanjo izvedla drug dan v tednu.  
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Prostor, kjer izvajamo ustvarjalne dejavnosti, ima za udeleženca simbolno vrednost, saj 
vstopa v predvidljiv okvir, ki mu nudi varnost. V njem se lahko sproščeno in svobodno izraža 
(Kariž, 2010). Delavnice sem izvajala v zbornici, izjemoma enkrat del delavnice v 
telovadnici, enkrat sem izvedla 4 individualne delavnice v posamezni sobi udeleženih in 
drugič individualne delavnice v prehodni sobi / hodniku MD.  

Trajanje delavnic in časovni potek: individualne delavnice so trajale približno 60, 
skupinske pa 90 minut. Kakor že zapisano, sem delavnice izvajala v času od junija 2016 do 
marca 2017. Načrtovala sem kontinuirano izvajanje enkrat na teden, izjemoma s premori med 
prazniki in šolskimi počitnicami. Zaradi različnih težav, obveznosti udeležencev in skupin 
MD sem jih izvajala enkrat do petkrat mesečno.  

Vsebino in obliko posamezne delavnice sem načrtovala sproti. Odločila sem se za pripravo  
skupinskih in individualnih delavnic. Glede na to, da ima vsaka oblika prednosti in slabosti, 
sem z obema želela doseči optimalen učinek. V okviru skupinskih delavnic sem ponudila 
različne oblike dela: individualno, delo v skupini (z in brez moje udeležbe), delo v paru. B. 
Kariž (2010) piše, da le individualna oblika PZLD lahko v polni meri upošteva značaj, 
potrebe in interese otroka. Zanjo se odločimo, če ima otrok specifične probleme, se zaradi 
čustvenih in drugih težav ne zmore vključiti v skupino in kadar sam izrazi željo po 
individualni delavnici. Ista avtorica meni, da skupinske delavnice omogočajo otrokom 
ustvarjanje v varnem, nadzorovanem okolju, pridobivanje učnih in socialnih izkušenj s 
povratnimi informacijami drugih članov skupine. Otroci s podobnimi potrebami in problemi 
si na njej nudijo podporo, se učijo drug od drugega, preizkušajo nove oblike vedenja in 
komunikacije, delijo prostor, materiale, čustva, ideje in mnenja. Primerno oblikovana skupina 
daje vsem enake možnosti aktivnega sodelovanja in priložnost za doživljanje uspeha. Manjše 
skupine so praviloma bolj intimnega in podpornega značaja kot velike. 

Vsebinsko sem v dejavnosti uvrstila ustvarjanje z različnimi likovnimi materiali, ustvarjalno 
izražanje s telesom, glasom, glasbili, igro vlog, sprostitvene in dihalne vaje, različne igre in 
pogovor. Uvodni del je vseboval različne igre, umetniške ali sprostitvene dejavnosti. Osrednji 
del je vseboval PZLD, ki je poleg likovnega izražanja z različnimi likovnimi materiali 
vključevala pogovor o izdelku, procesu ustvarjanja, doživljanju in glavni temi. Likovne 
dejavnosti sem oblikovala samostojno ali tako, da so se povezovale z drugimi umetnostnimi 
dejavnostmi: z ustvarjanjem zgodbe, vizualizacijo, plesom ob spremljavi glasbe in v tišini, 
filmom, glasbili, pantomimo in igro vlog z lutkami. Tekste vizualizacij, ki sem jih uporabila 
kot uvod za nekatere likovne dejavnosti, sem pridobila iz vira Violet Oaklander (1996). 
Upoštevala sem avtoričina priporočila pri izvajanju. Pogovor o izdelkih sem včasih oblikovala 
tako, da so udeleženi, če so želeli, pripovedovali v prvi osebi, kako se počutijo, kaj delajo ... 
kot oseba ali predmet na sliki, ali oblikovali pogovor med različnimi osebami, predmeti v 
istem izdelku, primerjali svoje različne izdelke ali povedali zgodbo o sliki (Oaklander, 1996). 

Likovni materiali  imajo v procesu pomembno vlogo in se razlikujejo po svojih značilnostih. 
Suh material je lažje nadzorovati kot tekoče barve. Suh je primeren za tiste, ki se bojijo 
likovno izražati in potrebujejo nadzor nad materialom, da se počutijo varne. Material za 
oblikovanje je primeren za izražanje močnih občutkov in kanaliziranje presežne energije. 
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Razvija občutek za strukturo in organiziranost. Izdelava kolaža zmanjša napetost in strah 
povezan s kvaliteto likovnega izdelka (Kariž, 2010). V. Oaklander (1996) piše o pozitivnih 
učinkih gline: otrokom nudi kinestetično izkušnjo, približa jim lastne občutke, spodbudi 
samozavedanje in ozaveščanje potreb. Z njo se je lahko identificirati. Zelo je primerna za 
otroke, ki potrebujejo več samospoštovanja, saj pri oblikovanju z njo doživljajo še posebno 
dobro izkušnjo sebe. V dejavnostih sem ponudila v izbiro ali določila raznovrstne likovne 
materiale: risarski suhi material, barve, različen material za oblikovanje in za izdelavo 
kolaža, različne vrste in oblike papirja in čopičev. B. Kariž (2010) trdi, da je za pozitivne 
vsebine najbolj primeren papir v obliki kroga, ki simbolno predstavlja neskončnost in zato 
spodbuja kontinuiranost otrokovih pozitivnih doživetij. 

Praviloma sem izvajala za vse udeležene enake delavnice, izjemoma različne. Poleg poznanih 
dejavnosti sem vpeljevala nove, udeleženim nepoznane, spreminjala vsebino, materiale in 
načine dela: stoje, na tleh, sede kot je to napisano v literaturi (Oaklander, 1996, Rubin, 2005). 
Opisano je naletelo na zanimanje in dober odziv. Delavnice sem oblikovala in izvajala na 
podlagi ciljev RN, znanja, praktičnih izkušenj in s pomočjo predvsem naslednjih virov: Kariž 
(2010); Liebmann (2004); Oaklander (1996); Schilling (2000); Silver (2005, 2007). 

Struktura vsake delavnice je bila, kot zasledimo tudi v literaturi (C. Case in T. Dalley, 1992; 
Kariž, 2010) enaka in je obsegala štiri dele: v prvem, ki je bil pred začetkom delavnice, sem 
sama, včasih pa s pomočjo U3 pripravila prostor in material. V drugem uvodnem delu so 
udeleženi najprej podali mnenja o intenzivnosti svojih čustvenih stanj. Namen dejavnosti, ki 
so sledile, je bil ogrevanje, sproščanje, povezovanje udeleženih med seboj in z izvajalko in/ali 
priprava na osrednjo dejavnost. Tretji osrednji del je vseboval PZLD: različne likovne 
dejavnosti z izbranih področij dela, pogovore o izdelku, dejavnosti in procesu. V pogovor sem 
se vključevala s spodbudami k raziskovanju doživljanja in izdelkov ter z vprašanji. Pri 
nejasnosti izjav sem udeležene prosila za pojasnilo. Četrti zaključni del je bil namenjen 
pospravljanju prostora, ovrednotenju dogajanja, izpolnjevanju anket in počutjemera. Za vsak 
opisan del sem si za delavnico zastavila cilje vseh dejavnosti, in jih zapisala v načrt delavnice.  

Izbrana področja in dejavnosti v delavnicah: 

1. Doživljanje, prepoznavanje, izražanje, raziskovanje čustev. Dejavnosti s tega področja 
so vključevale razmišljanje o različnih čustvih, njihovo doživljanje in povezovanje z 
določeno situacijo, izražanje čustev. Izbrane dejavnosti: ocenjevanje intenzivnosti 
čustvenih stanj in počutja, svobodna izbira likovnega materiala, risanje z odprto temo, 
oblikovanje gline, slikanje s prstnimi barvami, igra z lutkami, ples, pantomima, 
vizualizacija, prikaz čustvenih stanj z gibom pogovori in drugo.  

2. Raziskovanje in razvijanje pozitivne samopodobe so vključevale dejavnosti, ki so na 
različne načine obravnavale predstavo udeleženih o sebi. Te dejavnosti so bile: risanje 
dosežkov in uspehov udelženih, pantomima, pogovor, oblikovanje gline, vizualizacija.  

3. Osebno okolje je vključevalo dejavnosti, ki so spodbudile razmišljanje o družinskih in 
vrstniških  odnosih: izbira fotografij in slik, začaraj in nariši družino, družinska vprašanja, 
nariši, dogodek med dvema delavnicama, oblikovanje gline in pogovori. 
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4. Komunikacija in socialna interakcija z namenom krepitve sodelovanja, izboljšanja 
verbalne in neverbalne komunikacije. Dejavnosti: skupinske slike in plesi, igranje na 
glasbila, podajanje svečke, pogovor s kamni, igre vlog, dialogi in dramsko upodabljanje z 
lutkami, igre z žogo, socialne, interakcijske igre in pogovori. Igre v paru: zrcaljenje 
drugega na mestu, vodenje in sledenje v risanju, gibanju in dramskem izražanju. 

5. Sprostitvene dejavnosti sem izvajala predvsem v uvodnem delu delavnic, z namenom 
sprostitve in ustvarjanja prijetnega vzdušja. Vključevale so dihalne vaje in vaje za 
raztezanje, interakcijske igre, igre z žogo, masaže in samomasaže, slikanje s prstnimi 
barvami, risanje ob glasbi, vizualizacija, ples, dejavnost s svečko, pogovor.  

Posamezna delavnica in dejavnost je vključevala več ali vsa predhodno opisana področja. 
Tako je na primer dejavnost »Jaz grm«, v deseti individualni delavnici vključevala vsa 
področja razen (4). Ker pa so v in skozi prostor prihajali otroci iz MD, se je nenačrtovano 
občasno dogajala tudi socialna interakcija in komunikacija.  

Potek izvedbe je bil kronološko in vsebinsko razdeljen v štiri obdobja. 

1. obdobje je bilo uvodno in je vsebovalo: seznanjanje z načinom izvajanja delavnic PZU, 
oblikovanje pravil skupine, spoznavanje, povezovanje članic in člana med seboj in z 
izvajalko, ustvarjanje prijetnega vzdušja, vzpostavljanje zaupnega odnosa,  
test emocionalne ocene in socialne interakcije udeleženih, (moje) spoznavanje njihovega 
stanja, interesov in potreb. Časovno je prvo obdobje trajalo od junija do septembra 2016.  

2. obdobje označuje prvi osrednji del procesa, v katerem sem poglabljala zaupanje. V 
dejavnostih smo obravnavali osebne vsebine udeleženih (družina, samopodoba, ipd.), ki 
so bili pripravljeni o njih spregovoriti. Obdobje je trajalo od oktobra do decembra 2016.  

3. obdobje je nadaljevanje drugega. V njem je bil poudarek na obravnavanju področja 
doživljanja, prepoznavanja, izražanja in raziskovanja čustev. Trajalo je od januarja do 
prve polovice februarja 2017.  

4. obdobje označuje zaključevanje procesa, ki je vsebovalo risanje in pogovor o načrtih, 
željah za prihodnost, skupno oblikovanje delavnice po željah in predlogih udeleženih, 
izdelovanje slike »darila«, pregled izdelkov in zaključne pogovore. Trajalo je od februarja 
do marca 2017.  

Načela raziskovanja, ki sem jih upoštevala pri izvajanju delavnic, so bila: etična načela, 
načelo dobronamernega in spodbudnega vedenja in komunikacije do udeleženih ter 
upoštevanje njihovih čustev in počutja, načelo aktivne participacije pri odločanju 
posameznika ali skupine o mnogih stvareh v procesu: o izbiri materialov, času odmora, 
oblikovali so pravila skupine, o tem ali bodo o izdelku pripovedovali in podobno. Načelo 
demokratičnosti, aktivnega sodelovanja, argumentiranja predlogov in odgovornosti, načelo 
prostovoljnosti udeležbe in načelo varovanja zaupnosti osebnih izpovedi in identitete. 

Za način delovanja in komunikacije sem se v odnosu do udeleženih, tako kot priporočajo 
avtorice B. Kariž (2010), V. Oaklender (1996) in J. A. Rubin (2005) odločila za pohvale in 
spodbude. Po potrebi sem opozarjala na pravila skupine. Pohvalila sem njihovo udeležbo, 
aktivnost in poudarjala pozitivna dejanja. Z gesto ali besedo sem pokazala, da sem zadovoljna 
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z njihovim delom in ustvarjanjem. Izhajala sem iz prepričanja, da ljudje posebej pa otroci, 
potrebujejo priznanje za vložene napore. Pokazala sem spoštovanje do njihovih mnenj, 
interesov, želja, upoštevala njihov glas in se iskreno zanimala zanje. Prepričala sem se ali se 
med delavnico dobro počutijo in jih spodbujala, da so pozorni na čustva, počutje in misli, da 
so v stiku s seboj in da so na delavnici psihično prisotni. Dala sem jim vedeti, da so dragoceni 
soustvarjalci raziskave. Ob težavah sem poudarjala, da njihova človeška vrednost nima nič 
skupnega s težavami, s katerimi se trenutno soočajo. Z dejavnostmi sem jim približala pomen 
sprostitve in čutenja telesa. Spodbujala sem jih, da s sproščenim ustvarjanjem in izražanjem 
razumevajo svoj notranji svet in s tem krepijo svojo moč, v poteku delavnice pa, da ozavestijo 
koristne izkušnje zase. Delo sem organizirala tako, da so imeli udeleženi priložnost za 
doseganje individualnega uspeha.  

Pravila o vedenju in komunikaciji smo skupaj oblikovali na prvi in jih podpisali na peti 
delavnici. Vsebovala so praktične dogovore, kot so odmori, socialna pravila: pravočasno 
prihajanje, poslušanje drugih, spoštovanje izdelkov, materiala in prostora, nenasilno vedenje 
in podobno. Pomembno je bilo, da so udeleženi sprejeli pomen zaupnosti osebnih izjav. S 
podpisom smo se obvezali k redni udeležbi in vztrajanju v začetem procesu do zaključka. To 
je prispevalo k učenju izpolnjevanja obveznosti in pridobivanju celostne izkušnje udeleženih. 

Pri opazovanju sem bila pozorna na celoten proces in njegove posebnosti, na sodelovanje 
udeleženih, na njihove opise izdelkov, na vsebino izdelka, kako so se odzvali na likovni 
material in podobno, prav tako na svoje misli, čustva in počutje. 

Večplastna vloga izvajalke se je kazala v tem, da sem bila v procesu poleg izvajalke 
delavnic tudi spremljevalka, opazovalka dogajanja in sprememb v procesu, udeleženka v 
nekaterih dejavnostih, vzgojiteljica, svetovalka in odrasla podporna oseba udeleženim. 

Spoznavni pogovori z udeleženimi so zaradi njihove kratkotrajne pozornosti potekali v treh 
krajših individualnih pogovorih od junija do začetka oktobra 2016, zaključni pogovori pa od 
konca februarja do marca 2017. Udeleženi so izbrali individualne pogovore. Izvedla sem 
približno 15 minutni pogovor v vsaki od zadnjih štirih individualnih delavnic in zadnji 25 
minutni pogovor s pregledom izdelkov in anket. S tem sem zaključila proces. 

S tremi matičnimi vzgojiteljicami in vzgojiteljem sem opravila več pogovorov o njihovem 
pogledu na udeležene, sedem od oktobra do novembra, osmega sem opravila v decembru 
2016 in devetega v januarju 2017. Pogovore z njimi sem časovno načrtovala po opravljenih 
pogovorih z udeleženimi in po svoji lastni oceni udeleženih v procesu delavnic. Želela sem 
čim bolj neodvisen pogled na udeležene. 

Sodelovanje z matičnimi vzgojiteljicami je potekalo kontinuirano: dogovarjala sem se za 
čas delavnic, se posvetovala ob nekaterih vedenjskih težavah udeleženih, jih obveščala o 
poteku procesa in o svojih opažanjih. Večinoma sem za dejavnosti prinašala svoj likovni 
material, občasno pa so mi vzgojiteljice pomagale z materialom obeh skupin. Pogosto je bila, 
ko sem prišla v MD ena vzgojiteljica, ko sem odhajala pa že druga oziroma vzgojitelj. Slednji 
ni želel sodelovati pri dogovarjanju o času, izmenjavi informacij in nudenju pomoči.  
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V času izvajanja sem naletela na ovire predvsem s strani nekaterih vzgojiteljev in tudi drugih 
oseb, kar je posredno slabo vplivalo na proces dela. Napisala sem le nekatere od ovir. 
Nematični vzgojitelj ni dovolil dvema udeleženkam, da prideta na delavnico, čeprav je bil o 
njej obveščen. Vzgojiteljica je zadržala udeleženko ob dogovorjenem začetku delavnice 
dodatnih 20 minut na učni uri, druga, ki je prišla v MD kasneje, pa mi je isto udeleženko 
odvzela z delavnice 20 minut prej, ker zaradi pravila MD kasneje ne bi smela iti v trgovino. V 
prostor, kjer so potekale delavnice, so med izvajanjem občasno vstopali strokovni delavci, 
otroci in drugi odrasli in s tem prekinili proces. V prostoru so se zaradi opravkov zadrževali 
od 5 do 15 minut. C. Case in T. Dalley (1992), opisujeta podobne ali prav take težave in 
pravita, da le-te ovirajo proces pomoči in vplivajo slabo tako na izvajalca kot na udeležence. 
B. Kariž (2010) poudari, kako pomembno je, da sobo v času PZLD uporablja samo 
udeleženec ali skupina, saj le na ta način zagotovimo varnost zaupnega odnosa.  

Želela sem, da strokovni delavci MD spoznajo način dela in cilje PZU, PZLD in da delujejo 
podporno. Vodji MD sem zanje ponudila izvedbo predstavitve PZLD in izkustveno delavnico 
PZLD. Strokovni delavci po besedah vodje MD delavnice niso želeli.  

8.3 Prvi stik z udeleženimi 

Maj 2016, v času učnih ur.  
OPIS PRVEGA OPAZOVANJA IN DRUŽENJA Z UDELEŽENIMI 
U1 U1 sedi skupaj z drugimi člani skupine za mizo, gleda zvezke, a pol ure ne napiše ničesar. 

Pride vzgojitelj in začnejo reševati problem: nekdo izmed otrok je enemu dečku pojedel 
zrezek. V tem času U1 molči, gleda vse prisotne in grize svinčnik. Nekaj otrok komentira, 
da je tudi njim, že kdo kaj pojedel, pa niso delali drame. Ko gre vzgojitelj iz sobe še nekaj 
otrok in tudi U1 povedo, kaj vse so jim neznani vrstniki že pojedli. Pomagam starejši 
deklici pri angleški domači nalogi in kmalu me U1 prosi za pomoč pri matematiki. Sem 
edina odrasla oseba v prostoru. 

U3 V drugi skupini se U3 zavija in odvija s celim telesom v zavese pri oknu. Deklica ga 
vpraša, če se gre igrati karte, odkloni, nadaljuje z zavijanjem in pogleduje k meni. Sem 
edina odrasla oseba v prostoru. 

U2 Sedi za mizo in ustvarja plakat. Čez nekaj časa jo vprašam o delu, pove mi, kaj dela. 
U3, 
U2 

U3 se nama približa in sede nasproti. Vprašam ga, če je že naredil nalogo. Prinese mi 
pokazati strip, ki ga je narisal. Pohvalim in vprašam, če mu popravim napake in če strip 
skupaj obogatimo. Kmalu vsi trije govorimo ideje, se smejimo, prepuščamo domišljiji in 
bogatimo strip. U3 riše in piše. U2 mu podaja svinčnike in radirko. Vidim, da se razumeta. 
U3 me prosi, če mu pokažem, kako se nariše predor in ga nariše. Vpraša me, če bomo, še 
kdaj skupaj delali domačo nalogo in da je bilo zabavno. Naslednjič mi vesel pove, da je v 
šoli dobil za strip odlično oceno. 

U1   Vrnem se v prvo skupino, kjer U1 in še ena deklica nekaj živahno razpravljata. Nato mi 
pokažeta svoje albume nalepk. 

U4 V prostor pride U4, ki glasno in dramatično joče, solze kar pršijo in vsa se trese. Takrat še 
nisem vedela, da se nam bo pridružila na delavnicah. Sem edina odrasla oseba v prostoru, 
vprašam jo po razlogu. Reče, da ne najde očal in kaj vse ji bo vzgojiteljica sedaj naredila, 
da nima denarja, da bi si kupila nova. Vrstnica jo straši, da jo bo vzgojiteljica obesila za 
noge. Začne še bolj jokati. Povem ji smešna dogodka, kako sva jaz in moja stara mama 
iskali vsaka svoja očala. Nasmeji se skozi solze. Nadaljujem s spraševanjem in nasvetom, 
kje bi imela, ko bo dobila nova očala mesto za njih in naj jih vedno, da na to mesto. Ostali 
otroci pozorno poslušajo. Med najinim pogovorom se U4 umiri in ko pride vzgojiteljica v 
prostor, ne joka več. 
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Prikazi načrtov delavnic, ki so praviloma tudi prikazi izvedb skupinskih in individualnih 
delavnic, posebnosti nekaterih izvedb delavnic, nekateri opisi izdelkov in slike likovnih 
izdelkov so v poglavju Priloga 1. 

Določene pripovedi v prvi osebi »Jaz kot izbrana stvar v izdelku« in nekatere opise likovnih 
izdelkov predstavim v poglavju Načini izražanja počutja, čustev in čustvenih stanj. 

Tabela 1. Pregled naslovov in datumov individualnih in skupinskih delavnic po obdobjih 

procesa z ustvarjalnimi pristopi in pristopi PZLD 

Naslovi delavnic:  Datum: 
   
Prvo obdobje:  junij, september 2016 
1. Avtoportret I 01. 06. 2016 
2. Slikanje z rokami S 07. 06. 2016 
3. Lutke S 16. 06. 2016 
4. Nariši zgodbo in moje drevo  I 05. 09. 2016 
5. Skupinsko risanje in ples S 07. 09. 2016 
6. Bobni, skupinsko slikanje ob glasbi in »oponašanje«  S 29. 09. 2016 
 
Drugo obdobje: 

 oktober, november, 
december 2016 

7. Moj varni prostor I 10. 10. 2016 
8. Čustva S 07. 11. 2016 
9. Začarana družina I 10. 11. 2016 
10. Jaz grm I 15. 11. 2016 
11. Živali S 28. 11. 2016 
12. Skupna žival in vodenje, sledenje S 05. 12. 2016 
   
Tretje obdobje:  januar, februar 2017 
13. Veselje, smeh in slikarji S 05. 01. 2017 
14. Čustva in čustvena stanja S 09. 01. 2017 
15. Glina I 16. in 25. 01. 2017 
16. Moj dosežek, moj uspeh S 30. 01. 2017 
17. Happy (srečen) S 07. 02. 2017 
18. A. Delavnica po lastni izbiri in željah 
18. B. Jeza v glini 

 
I 

 
09. 02. 2017 

19. Pot I (preteklost, sedanjost)  I 13. 02. 2017 
   
Četrto obdobje:  februar, marec 2017 
20. Pot II (sedanjost, prihodnost) I 16. 02. 2017 
21. Najljubše dejavnosti S 20. 02. 2017 
22. Kolaž- darilo I 23. 02. 2017 
23. Nariši zgodbo I 06. in 13. 03. 2017 
 

Legenda 1. Velika črka I v drugem stolpu označuje individualno delavnico, črka S pa 
skupinsko. 

Naslove delavnic, smo oblikovali skupaj z udeleženimi.  
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Slike 1, 2, 3, 4. Avtoportret. 
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IV  EMPIRI ČNI DEL: PRIKAZ REZULTATOV IN  
ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Gradivo povezano s počutjemerom, ki so ga udeleženi izpolnjevali v uvodnem in zaključnem 
delu delavnic, je predstavljeno v poglavju, kjer odgovarjam na tretje raziskovalno vprašanje 
(RV in številka vprašanja v nadaljevanju) .   

Gradivo povezano z anketami, ki so jih udeleženi izpolnjevali v zaključnem delu vsake 
delavnice, je zapisano v poglavjih, kjer odgovarjam na raziskovalna vprašanja RV2, RV4, 
RV5 in RV6. Kadar so moja opažanja enaka zapisom udeleženih v anketah in njihovim 
izjavam, predstavljam le njihova. 

Kadar udeleženi zaradi utrujenosti od pisanja v šoli in na učnih urah niso želeli pisno 
izpolnjevati anket, sem odgovore po njihovih navodilih in nareku zapisala sama (izvajalka), 
kot sem prebrala v Oaklander, (1996). To se je izkazalo za dobro, saj so udeleženi ustno 
vedno želeli odgovoriti na vsa vprašanja v anketi.  

V zaključnih pogovorih pridobljeno gradivo predstavljam v poglavjih, kjer odgovarjam na 
raziskovalna vprašanja RV4, RV5 in RV6. 

1 SAMOOPISI UDELEŽENIH IN KAKO SO JIH OPISALE 
VZGOJITELJICE IN VZGOJITELJ 

Udeleženci v raziskavi imajo različne vidike o situacijah, težavah in o tem, kaj bi bilo dobro 
storiti ob dani težavi. Šele poznavanje vseh pomaga najti skupno rešitev težave (Mesec, 
1998). Pripravila sem vprašanja polodprtega tipa tako za udeležene kot njihove vzgojiteljice, 
vzgojitelja. Vprašanja so naslavljala čustveno, vedenjsko, socialno področje, šolsko in drugo 
okolje udeleženih. Zanimalo me je, katere umetniške in likovne dejavnosti so jim všeč. 
Matične vzgojiteljice in vzgojitelja sem poleg navedenega spraševala tudi o pretekli življenski 
poti udeleženih ter o njihovih prednostih in ovirah. Vsa vprašanja so podana v prilogi 2. 

Zbrano gradivo mi je poleg odgovora na RV1 pomagalo tudi pri načrtovanju dejavnosti in 
procesa, pri izvedbi testov individualne emocionalne ocene in ocene socialne interakcije 
udeleženih s pomočjo likovnega medija. Ena vzgojiteljica mi je novembra v pogovoru 
povedala o pozitivnih spremembah v vedenju in komunikaciji pri U2 in U3, za katere je 
menila, da so se zgodile morda tudi po zaslugi ustvarjalnih delavnic PZLD.  

Samoopise udeleženih predstavljam v celoti. Opisi niso dobesedni, ker sem želela oblikovati 
razumljive povedi, ne da bi s tem spremenila njihovo vsebino. Udeleženi so želeli, da so opisi 
slovnično pravilni in lepo oblikovani. Razdelila sem jih glede na vprašanja na 7 področij: (1) 
o sebi, (2) interesi in prosti čas, (3) družina, (4) vrstniki in prijatelji, (5) šola, (6) MD in (7) 
prihodnost. Vzgojiteljice in vzgojitelj so podali zelo bogate opise udeleženih. V tem poglavju 
pod vsakim samoopisom podam le njihov strnjeni opis in nato povzetek samoopisov vseh 
udeleženih mladih. Sledijo razlike v izjavah udeleženih in vzgojiteljic, vzgojitelja in zapis, o 
katerih temah so spregovorili le otroci. Vzgojiteljici U2 in U3 poimenujem druga in tretja 
vzgojiteljica. Z analizo zbranega gradiva odgovorim na prvo raziskovalno vprašanje: 
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RV1 – Kakšni so samoopisi udeleženih v začetnem delu procesa z ustvarjalnimi pristopi 
in pristopi PZLD in kakšni so opisi njihovih matičnih vzgojiteljic in vzgojitelja?  

Samoopis udeleženke U1 

1. O sebi: Vesela sem, da se imava z U3 rada. Vznemirjena sem, kadar mi kdo reče, da sem 
kriva, v resnici pa nisem. Strah me je teme. Ne maram, da mi kdo ukazuje. Od drugih 
potrebujem spoštovanje in da me poslušajo. Manj uspešna sem pri matematiki in je ne 
maram. 

2. Med prostim časom najraje rišem in plešem, če bi imela več prostega časa, bi več 
plesala. Najboljše se počutim, ko plešem. Risanje me sprosti, rada pojem. V prostem času 
se zelo rada družim z U3. Med počitnicami bi se najraje pogovarjala z njim. Doma se 
zabavam, ko se igram s psičko.  

3. Člani moje družine so mami, 3 bratje, 2 sestri pa še oči, čeprav ga ni. Z vsemi se enako 
razumem, razen brata ne maram, ker mi nagaja. Doma pogrešam očija, rada bi, da bi prišel 
nazaj, žalostna sem, ker ne bo. Jezna sem, ker ne morem k mamici. Jo pogrešam, sem 
žalostna, ker je nič ne vidim, tudi med počitnicami ne. Najbolj me skrbi, da mami ne bo 
prišla nazaj domov. Gre mi na živce, ker je rekla, da bom morala ostati v MD, če bom 
dobila slabe ocene. Ko bom sama imela družino, bom imela enega otroka, pri 11 letih mu 
bom kupila telefon. Ne vem še, če bom imela moža. 

4. Z vrstniki se zabavamo, ko se igramo družabne igre ali se žgečkamo. Najraje se družim s 
tremi: z eno starejšo deklico iz skupine MD, s sošolko in s sosedo. Kadar se skregamo, se 
hitro pobotamo, se opravičimo: »Oprosti za vse od prej.« Vsi sošolci me imajo radi. 

5. V šolo grem rada, ker je v njej veliko prijaznih učiteljev. Moja učiteljica je prijazna, redko 
je zoprna. Ni mi všeč, kadar mi reče, da iščem izgovore. Ko sem bila v vrtcu, nisem hotela 
v šolo, pri pouku nisem poslušala, sem se samo igrala. Šole ne maram zaradi matematike. 
Najljubši predmet mi je slovenščina. Rada bi bila odlična in z U3 v isti šoli. 

6. V MD rada igram odbojko, si podajam žogo z U3 in kličem vrstnike, kričim: »Malica, 
kosilo!« V MD me obtožujejo za kaj, kar ni res. Zelo pogrešam vzgojitelja, ki je bil tu 
pred tem, ki je zdaj. Sedanji kriči name, ne pomaga mi pri domačih nalogah. Všeč mi je, 
kadar vzgojitelja skrbita zame in sta zaščitniška. Če bi lahko spremenila pravila v MD, bi 
bili fantje in punce, ki se imajo radi skupaj v sobi. Nisem zadovoljna in jezi me, kadar me 
brat, v MD izziva, ga ne maram, mi nagaja, me tepe. Star je 13 let. Ne upam povedati 
vzgojiteljem, ker bi bi se mi kasneje maščeval, zadržim zase. Včasih povem starejšemu 
bratu. Sem že dolgo v MD in nočem biti več. Jezna sem, ker bom morala jeseni nazaj. 
Rada bi živela v družini. 

7. V prihodnosti bi rada bila veterinarka in skrbela za živali. Mami mi je obljubila, da mi bo 
kupila za rojstni dan konja. Nočem, da bi bila v prihodnosti v MD. Rada bi se naučila 
špansko in šla v Brazilijo. Tam mi je všeč velik kip Kristusa, ki vse sprejme. 
 

Vzgojitelj in vzgojiteljica povesta, da je U1 prijetna, razposajena, samostojna, tudi uporniška 
in trmasta. Ima veliko domišljije. Svoja čustva zelo jasno in odprto pokaže. Glede vrstnikov 
hoče, da je slišana, da jo upoštevajo in da jo spoštujejo, če kaj reče ali da navodila. Rada se 
stisne in se pride »pocrkljati«. Pri šolskem delu je počasna, za šolske obveznosti potrebuje več 
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ur, po pripovedovanju vzgojitelja včasih sedi tudi do večera. Težave ima predvsem na 
področju matematike, kjer je nesamostojna. Močne točke so gibalna in verbalna spretnost. 
Bila je predšolska, ko ji je umrl oče. Brat in njegova partnerka med vikendi lepo skrbita zanjo. 
 

Samoopis udeleženke U2 
 

1. O sebi: Rada poslušam glasbo, posebej mi pomaga, ko sem slabe volje, žalostna ali jezna, 
me potolaži in umiri. Potrebujem, da so drugi prijazni in da se, če mi kaj naredijo, 
opravičijo. Prizadene me, kadar se, kdo norčuje iz mene ali se mi posmehuje. Jezi me, ko 
me (ime vrstnika) izziva. Strah me je teme, kadar je na primer v predoru temno ali moram 
na preduro v šolo, ko je še temno. Včasih moram v Svetovalni center na razgovor k (ime). 
Ni mi preveč všeč hoditi tja. 

2. Prosti čas najraje preživim z mojo psičko ali berem knjige. Če bi ga imela več, bi brala 
tudi revije. Rada grem ven, med počitnicami pa na morje. Veseli in sprosti me, kadar 
igram nogomet. Od umetniških dejavnosti mi je najbolj všeč petje in rada rišem samo s 
suhimi barvicami. Ne maram delati z glino in z vodenimi barvami, ker se umažem.  

3. V moji družini smo: mami, oči, brat in jaz. Sem najraje pri bratu, tam nič ne pogrešam, 
pri mami bi pogrešala psa. Najlepše mi je, kadar se igram s psičko staro 4 mesece. 
Prejšnja psica je bila moja nadomestna mama. Mami je prišla iz Bosne v Slovenijo, tu je 
spoznala očeta. Skrbi me, ker je pogosto bolna. Nočem, da mi oče telefonira in ne želim se 
pogovarjati z njim. Sama ne želim imeti družine, mogoče bom posvojila otroka. Ne vem, 
če bom imela moža, eni izsiljujejo. Brat mi je povedal, da ga je punca izsiljevala, je rekla, 
naj me pusti v MD in gre z njo na morje. 

4. Z vrstniki in prijatelji v MD si pomagamo pri domači nalogi. Najrajši se družim s 
sošolkami, če se z njimi skregam, se potolažim z vrstniki v MD. Z dvema  fantoma igramo 
nogomet. S puncami se rada pogovarjam. Ni mi všeč, kadar vrstniki v MD ne pospravijo 
za sabo, ne držijo besede, grdo govorijo, opravljajo, lažejo ali se skregamo. Včasih se 
pogovorimo o tem, včasih pa smo tiho.   

5. V šoli se čutim sprejeta. Rada hodim, ker se družimo s sošolci in se dobro počutim. Šole 
ne maram zaradi predmeta družba. Razredničarka mi je najbolj všeč. Likovni mi je všeč, 
učiteljica za likovni pa ne, ker veliko kriči. Všeč mi je, če je učiteljica dobra in prijazna. 
Ni mi všeč, kadar pišemo test in ne vem, kakšno oceno bom dobila. Nisem zadovoljna, 
kadar dobim slabo oceno. Manj uspešna sem pri slovenskem jeziku. Želim si, da bi učitelji 
razumeli, da imam veliko tremo, kadar govorim pred razredom. Z učitelji in vzgojitelji 
MD tudi pride kdaj do konfliktov.  

6. V MD mi ni preveč všeč. Tu nisem nikoli vesela. Vzgojiteljici sta mi kdaj všeč, kdaj ne. 
Nematični vzgojitelji mi niso všeč. Kadar imam konflikte z njimi, mi pomaga, da pojem 
košček čokolade. Razjezi me, kadar so vzgojitelji nesramni. Se je zgodilo, da sem se 
jokala, oni pa so se mi smejali in sem se počutila še slabše. V MD pogrešam boljšo hrano 
in krožniki niso dovolj čisti, zato jem včasih samo zajtrk. Rada bi šla iz MD. Ko bom stara 
14, bom šla. Tega se veselim. Ni mi všeč, ker je premalo svobode, vse moraš oddati 
tablice, telefone, vse. Dobimo jih za zelo malo časa. V MD bi spremenila pravilo, da bi 
lahko imeli pri sebi telefone in svojo žival. 
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7. V prihodnosti se najbolj veselim, da ne bom več v MD. Skrbi me slovenščina, ker mi gre 
slabo. Z mami se pogovarjam v srbohrvaškem jeziku, zato ju mešam. Ne bi rada 
opravljala fizično delo. Rada bi bila pevka, frizerka za pse in žirantka v talentih, ker dobro 
presojam. Rada bi znala igrati na klavir ali kitaro. Rada bi živela v ZDA.  

Druga vzgojiteljica, ki je spremljala U2 od njenega prihoda v MD pri 6 letih pove, da je bila 
takrat prestrašena, nezaupljiva, jokava in se je vedla samouničujoče. Mama je odšla in jo 
pustila pri očetu, nato jo je odpeljala v krizni center in očeta obtožila zlorabe. Njena dosedanja 
življenjska pot je vplivala nanjo tako, da ni dovolj razvila svojih sposobnosti v najzgodnejših 
letih. Ta primanjkljaj se še vedno vidi. Sedaj je v odnosu do sebe zahtevna in stroga. Njena 
samopodoba je zelo nizka. Obe vzgojiteljici povesta: Njene ovire so kognitivne sposobnosti in 
zadržanost. Prednosti pa športno in likovno področje, vztrajnost, umirjenost in nekonfliktnost. 
Je mirna in vase zaprta deklica, zato redko vesta, kako se počuti. Vikende preživi pri bratu, ki 
je bil polnoleten že ob njenem prihodu v MD in sedaj lepo skrbi zanjo. Povezuje ju skrb za in 
ljubezen do psov. Tretja vzgojiteljica pove, da se U2 rada pohvali za šolski in športni dosežek 
in da je nagnjena k iskanju bolezni. Opaža, da mama, ko pride na obisk sedi v enem kotu 
sobe, U2 pa v drugem. V zadnjih šestih mesecih je prišla le enkrat. Stike z očetom je imela 
enkrat v prisotnosti CSD, sedaj jih nima in jih ne želi. V skupini MD se je izolirala, druži se 
samo z U3. Vzgojiteljica pove o pozitivni spremembi, ki jo je opazila pri U2 junija 2016 in je 
sovpadala z našimi ustvarjalnimi delavnicami. U2 ji je prvič več povedala o svojem odnosu z 
mamo, očetom in bratom. 

Samoopis udeleženca U3 
 
1. O sebi: Jezi me, kadar ne morem najti svojih stvari in pozabim, kam sem jih dal. 

Vznemirjen sem, če kdo kar naenkrat zakriči, ali začne kričati name, če nekdo, ki je mlajši 
ali manjši od mene kriči name. Strah me je teme. 

2. Med prostim časom me veseli in sprošča igrati nogomet, rad sem zunaj. Najboljše se 
počutim, ko zabijem gol. Sprostim se tudi, ko rišem, vendar je odvisno, kaj rišem. 

3. V družini čutim, da me imajo radi. Člani so dedi, babi, mama, sestra, bratec in oče. 
Najbolj se razumem z mamo. Oče je bolj živčen, veliko kadi. Do nas ni prijazen, do 
drugih je. Mama me je poklicala za rojstni dan, on pa me ni. Mama hodi vsak dan v 
službo, oče občasno komu pomaga. Dobro se počutim, ko se razumemo in kadar mi kaj 
kupijo. Če bi čaral bi spremenil, da bi starši tisto, kar mi obljubijo, tudi res naredili. Ko 
bom jaz imel družino, bi rad imel ženo in dva ali tri otroke. Ne bi rad imel družine, kjer bi 
se prepirali in bi punca ali žena pila. 

4. Z vrstniki in prijatelji se zabavamo in smo veseli, ko kaj smešnega vidimo ali si 
povemo. Se tudi skregamo. Nisem rad skregan. Jaz sem tisti, ki pridem in prosim, da se 
pobotamo. Rečem: »Daj, bodimo rajši prijatelji«. Zame je dober prijatelj tisti, ki ni 
nesramen do mene, zna zadržati skrivnosti zase, je radodaren in prijazen. U2 je 
prijateljica, vedno mi kaj posodi. 

5. V šoli mi ni všeč, kadar se dolgočasim in kadar mi ni všeč, kar učiteljica govori. Za 
učitelje bi želel, da so prijazni, da bi razumeli, da sem včasih utrujen in se mi ne da. Nova 
učiteljica je v redu, se zna pohecati in tudi pogovarjati o nogometu. Hodim v peti razred. 



 

39 

Šolo imam rad, ker se učim novih stvari. Nimam je rad, kadar se mi ne da pisati in je 
preveč učenja. Rad bi, da bi učiteljica, tako kot vi (izvajalka) rekla: »Razumem, danes si 
utrujen, se bomo jutri naprej učili.« Sedaj (september 2016) imamo včasih skupaj pouk s 
še enim razredom, se zelo natlačimo v prostor in niti okna nimamo odprtega. Ne maram, 
da se stiskam s kom, rad imam veliko prostora. Tukaj mi je všeč, ker odprete (izvajalka) 
okno, da pride zrak in ker imam dovolj prostora, se bolje počutim tako. V šoli zelo 
pogrešam nekatere bivše sošolce. Moj najljubši predmet je šport. Rad bi bil odličen. Sedaj 
imam trojke in štirice, lani sem imel slabše ocene. Pri športni sem pred kratkim dobil 
odlično oceno. 

6. V MD sta vzgojiteljici prijazni, to mi je všeč. V MD sem srednje rad. V njem pogrešam 
mir in tišino. Nisem rad, ker ne vidim družine. Pogrešam mamo, bratca, sestrico. Rad sem 
v MD, ker imam tu prijatelje.  

7. V prihodnosti bi rad bil nogometaš.  

Obe vzgojiteljici povesta, da je v odnosu do družine zaščitniški do mame in sorojencev. Med 
njegovimi čustvi najbolj izstopajo strahovi povezani z mamo, ali bo v redu in kako bo brez 
njega. Do vzgojiteljic in ostalih odraslih je ustrežljiv in ubogljiv. Njegovi potenciali so, da je 
delaven, prijazen, pripravljen pomagati in dober nogometaš. Ovire so nižje intelektualne 
sposobnosti, težave s pomnjenjem in gibalna oviranost roke. Druga vzgojiteljica, ki je 
spremljala U3 od prihoda v MD v tretjem razredu pove, da je takrat samo jokal. Sedaj joče 
manj. Njegovo dosedanjo življenjsko pot je zaznamovalo nasilje očeta nad vsemi v družini. To 
se še sedaj pozna v njegovi plahosti. Pove, da doma ni imel spodbud in podpore za šolsko 
delo, to je vplivalo na njegovo šolsko uspešnost. Ugotavlja pa, da ima U3 čustveno bazo, da 
se mu vidi, da je bilo doma tudi ljubeče okolje. Tretja vzgojiteljica nam zaupa, da je, ko ga je 
spoznala pred 8 meseci, veliko jokal. O tem se je pogovarjala z njim, kmalu je prenehal jokati. 
Še vedno si ne upa izražati potreb, svojega razmišljanja, rabi veliko spodbude, da spregovori. 
Bolj odgovarja na vprašanja. Vzgojiteljica nam pove o pozitivnih spremembah, ki jih je 
opazila v vedenju in komunikaciji pri U3 od jeseni 2016. Pove, da se je lani smilil sam sebi, 
govoril, da ga drugi ne marajo, čustveni odziv je bil, da je bil hitro prizadet, užaljen. Ugibati 
si moral, kaj je narobe. Ko je bil napaden (fantje v skupini so se dnevno kregali), se je hitro 
potegnil nazaj, se zjokal, prihajal je tožarit. Od jeseni dalje vzgojiteljica kontinuirano opaža 
spremembe, njegova samopodoba se krepi, viden je pozitiven razvoj, ki se kaže tako, da U3 
bolj odkrito izraža in zna povedati, kaj ga moti, zna vztrajati in se tudi razjeziti. 

Samoopis udeleženke U4 

1. O sebi: Rada imam sonce in pse. Doma imamo vedno enega psa. Rada gledam akcijske 
filme, ker se vedno nekaj dogaja. Strah me je teme, zato pustim zvečer luč na hodniku. 
Kadar nekdo govori tiho ali na uho me zanima, kaj govori in ali govori grdo o meni.  

2. Prosti čas preživim tako, da se igram z žogo, igram nogomet, izvajam gimnastiko, pojem 
in rišem. Zelo dobra sem v gimnastiki. Od umetnosti imam rada glasbo, ples, risanje in 
slikanje, najraje z vodenimi barvicami. Sprostim se, kadar fotografiram z mobitelom. Med 
počitnicami rada kolesarim, res »ful, ful« rada kolesarim. V MD grem rada na te risarske 
delavnice (PZLD) in na pevske vaje, vesela sem, da grem, ker tako več pojem in rišem. 
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3. V družini se najbolj razumem z mamo.Vesela sem, kadar grem domov. Kadar ne pridejo 
po mene, sem zelo žalostna. Se je zgodilo, da je oči rekel, da bo prišel, pa ni. OK mi je, 
ker doma spim v isti sobi z bratom dvojčkom, se čutim povezana z njim, žal nisva v isti 
skupini v MD. Nas je 6 otrok. Rada imam brate in sestre, ne vem pa, če imajo oni radi 
mene, ker se stalno hočejo prepirati. Doma se dobro počutim, posebej, ko dobim kakšno 
stvar in ko gremo na bazen. Všeč mi je, da grem lahko spat, kadar želim. Jezi me, če se 
sorojenci tepejo. Če bi lahko kaj  spremenila bi, da bi bili skupaj s starši. 

4. Prijatelj  mora biti prijazen in dober, ne sme biti nesramen. V MD je samo U1 moja 
prijateljica. Zelo me jezi, da se v MD prepiramo in kadar mi kdo pokaže pesti. Grozno mi 
je, kadar govorijo, da imam uši ali druge grde stvari o meni. 

5. Rada hodim v šolo, ker izvem kaj novega, se kaj naučim. Ne maram šole, kadar se z 
učiteljico skregam. Všeč mi je, če je prijazna in da razume, če česa ne zmorem. Kadar 
imam probleme in jočem, me vsi, z vseh koncev kličejo: (ime U4), mislim, da se mi bo 
»zmešalo«, ker hočem biti takrat sama. Najljubši predmet je matematika in branje, čeprav 
imam težave z branjem in pisanjem. Želim si, da bi bila odlična. Prejšnje leto sem imela 
veliko enk, letos pa sem dobila že trojko in petko. Jezi me, ko me vrstniki v šoli in MD 
zafrkavajo, zmerjajo, se norčujejo iz mene ali se lažejo o meni. V prejšnji šoli so me 
zmerjali s »ciganko«, v novi pa ne. Letos sem v novem razredu, zelo pogrešam sošolce. 

6. V MD mi veliko pomeni, da se razumem z vzgojitelji, da ne kričijo name in da nismo 
skregani. Ne maram, da me kaznujejo in kričijo. Vzgojiteljica mi pomaga pri domačih 
nalogah, z njo se bolje razumem kot z vzgojiteljem. Najbolj mi je v redu vzgojiteljica 
(ime) iz druge skupine. V MD ni nič posebej dobro, vse je narobe. Nisem rada tukaj. S 
škarjami sem si enkrat razrezala pižamo, ker sem bila tako živčna. Rada bi pobegnila iz 
MD. Veliko se sprašujem, zakaj sem sploh v MD. Nisem zadovoljna, kadar se v skupini 
prepiramo. V MD ni v redu, ker mora vzgojitelj zraven, če želim na primer v trgovino s 
kolesom. Tu lahko kolesarimo samo okrog MD, to mi je dolgočasno. Rada sem sama v 
sobi, ker mi noben ne razmetava in imam mir. Pogrešam starejše otroke, ki so že odšli in 
bivšega vzgojitelja. On je bil bolj v redu in bolj prijazen od tega zdaj. Če bi lahko, bi 
spremenila to, da bi bivši vzgojitelj prišel nazaj v našo skupino.  

7. V prihodnosti bi rada bila športnica. Želim si uhane, malo kitaro in naučiti se igrati nanjo. 
 

Vzgojitelj in vzgojiteljica povesta, da je bil oče U4 veliko odsoten, mama ni bila kos vzgojnim 
nalogam, prisotna je bila in še vedno je borba med 6 sorejenci, vsi so veliko manjkali pri 
pouku. U4 opišeta kot igrivo, odprto in veselo. Ne upošteva vedno pravil, včasih se zlaže. 
Svoja čustva jasno izraža, zadnje čase se vedno bolj postavi zase, se tudi že razvija v rahlo 
upornico. Še vedno se rada stisne. Je gibalno spretna in dobra na likovnem področju. Ovirajo 
jo slab besedni zaklad, slabo razumevanje besedila, matematike in abstraktnih pojmov. 
Vzgojiteljica nam zaupa, da si U4 po eni strani želi, da bi bila lepa, po drugi pa še pridobiva 
vsakodnevne higienske navade. Vzgojitelj pove, da je U4 še otročja, bi se še igrala. Meni, da 
ne zmore kakšnih globokih misli, z njo se pogovarja o tem, kaj so delali v šoli ipd. Nadaljuje, 
da starša do nje in vseh svojih otrok ne pokažeta nobenih čustev, da U4 pretirano ne pogreša 
družine, ni navezana na sorojence in da med vikendi pogosto ostane v MD.  
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Vzgojiteljice in vzgojitelj so za vse 4 udeležene izpostavili, da potrebujejo veliko pomoči na 
učnem področju, da za učenje porabijo veliko časa in energije, več ur na dan, uspehi pa se 
kažejo počasi. Trije udeleženi so razred že ponavljali. Povedo, da jim je bivanje v MD 
koristilo predvsem na šolskem področju in tudi osebno. Pomembne so spodbude, občutek 
varnosti in pridobivanje novih izkušenj na izletih, v interesnih dejavnostih in podobno. 

Nekateri opisi udeleženih in vzgojiteljic oziroma vzgojitelja se razlikujejo od opisov otrok na 
naslednjih področjih: interesne dejavnosti in zanimanja, odnos z vrstniki, opis odnosov in 
družinske situacije udeleženih.  

Navajam primere iz opisov2: 

Udeleženka U1 

(1) Je zelo navezana na brata, ki je v MD. / Brata ne maram, mi nagaja, me tepe. 
(2) Nikoli ne reče, da pogreša mamo. / Mami pogrešam, sem žalostna, ker je nič ne vidim. 
(3) Sprijaznila se je z dejstvom, da z mamo ne more živeti. / Jezna sem, ker ne morem k 
mamici. Najbolj me skrbi, da mami ne bo prišla nazaj domov. (4) Pogosto trdi, da ona ni 
kriva, da so krivi drugi. Preverimo, če se izkaže, da ni res kar pravi, nima moralnega mačka. / 
Vznemirjena sem, kadar mi kdo reče, da sem kriva, v resnici pa nisem. V MD me obtožujejo 
za kaj, kar ni res. (5) Ne reče, da jo je strah teme. / Strah me je teme. (6) Riše ne preveč rada, 
bolj po liniji najmanjšega odpora. / Rišem rada, to me sprosti. 

Udeleženka U2 

Manj posluša glasbo. / Rada poslušam glasbo, posebej, ko sem slabe volje, žalostna ali jezna, 
me potolaži in umiri. 

Udeleženec  U3 

Doma je oče sam za vse, je edini skrbnik finančno. Je v redu, jih vozi domov. Mama ima 
psihične težave. / Oče je bolj živčen, veliko kadi. Do nas ni prijazen, do drugih je. Mama me 
je poklicala za rojstni dan, on pa me ni. Mama hodi vsak dan v službo, oče občasno dela. 

Udeleženka U4 

(1) Pri njej ne gre za kakšno pretirano pogrešanje družine. / Če bi lahko kaj spremenila bi, da 
bi bili skupaj s starši. (2) Če med vikendom ostane v MD, ni zelo žalostna. / Kadar ne pridejo 
po mene, sem zelo žalostna. (3) Se dobro počuti tudi v MD. / Nisem rada, nisem zadovoljna v 
MD. (4) Strahov ne izraža. / Strah me je teme. (5) Ima brata dvojčka, vendar ni med njima nič 
posebnega v odnosu. Na nobenega sorojenca ni navezana. / OK mi je, ker doma spim v isti 
sobi z bratom dvojčkom, se čutim povezana z njim, žal nisva v isti skupini. (6) Ne bi rekel, da 
ima željo po znanju. / Rada hodim v šolo, ker izvem, kaj novega, se kaj naučim. 

Povzetki in primerjava samoopisov udeleženih mladih 

                                                 
2Najprej je napisan udeleženi, sledi zaporedna številka izjave, nato pred poševno črto izjava vzgojiteljice, 

vzgojitelja za njo pa udeleženke, udeleženca. 
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Udeleženi poznajo različna čustva, čustvena stanja in situacije, v katerih jih čutijo. Opisi 
situacij se razlikujejo, vse pa je strah teme. V prostem času radi počnejo različne stvari. U1 in 
U3 sprosti risanje, U2 in U3 pa igranje nogometa. Na umetniških področjih navajajo: U1 
risanje, petje in ples; U2 petje in risanje s suhimi barvicami, U3 risanje, toda odvisno, kaj riše, 
U4 ples, glasbo, petje, fotografiranje, slikanje, in risanje. Opisi družin so različni glede na 
situacijo in doživljanje udeleženih. U1 in U4 pogrešata očeta in mamo. U1 pravi, da jo skrbi, 
jezi in je žalostna, ker mame ne vidi. U4 je zelo žalostna, kadar ne gre domov čez vikend. 
Rada ima sorojence. Če bi lahko kaj spremenila bi, da bi bili skupaj s starši. U2 je rada pri 
bratu. Pravi, da ji je bila psica, ki je poginila nadomestna mama. V prihodnosti ne želi imeti 
družine, morda posvoji otroka. U3 čuti, da ga imajo v družini radi, najbolje se razume z 
mamo. V prihodnosti ne bi rad imel takšne družine, kjer bi se prepirali in bi žena pila. U1 se 
najraje druži tremi vrstniki in pravi, da jo imajo vsi sošolci radi. U2 se najraje druži s 
sošolkami. Pove, kaj ji ni všeč v vedenju vrstnikov v MD in kako ravnajo v konfliktih. U3 
pove, da je U2 prijateljica in da z vrstniki ni rad skregan. U4 pravi, da je v MD samo U1 njena 
prijateljica. U3 in U4 povesta, kakšen mora biti dober prijatelj. Vsi povedo, da se z vrstniki 
igrajo igre z žogo, U2 pove, da si pomagajo pri domačih nalogah in se pogovarjajo. U1 
navede igranje družabnih iger in žgečkanje, U3 pa, da se z vrstniki zabavajo in tudi skregajo. 
Udeleženi navedejo različne razloge, zakaj radi in zakaj ne marajo hoditi v šolo. Poznajo 
svoja močna področja, težave na šolskem področju, pri katerih predmetih so dobri in v katerih 
manj uspešni. Vsi vedo, kakšne lastnosti si želijo pri učiteljih: prijaznost, razumevanja 
posebnosti udeleženih, odsotnost kričanja. U1, U3 in U4  bi bili radi odlični. U3 in U4 
navedeta, da pogrešata bivše sošolce in da sta v šolskem letu 2016/17 izboljšala ocene. U1, 
U2 in U4 želijo čim prej zapustiti MD. V MD je U2 in U3 srednje všeč, U4 ni všeč. U1 in U4 
ne marata, da vzgojitelji kričijo. Udeleženi vedo, kaj jim je pri vzgojiteljih všeč in kaj ne. U1, 
U2 in U4 bi spremenile pravilo MD. Vsi povedo, kaj bi bili v prihodnosti po poklicu. U2 in 
U4 povesta, da bi v prihodnosti rade živele v tujini. 

Odgovor na RV1 – Kakšni so samoopisi udeleženih v začetnem delu procesa z 
ustvarjalnimi pristopi in pristopi PZLD in kakšni s o opisi njihovih matičnih vzgojiteljic 
in vzgojitelja? 

Po predstavitvi udeleženih vključenih v proces z ustvarjalnimi pristopi in pristopi PZLD, ki 
temelji na viru podatkov, pridobljenih iz njihovih samoopisov ter opisov njihovih matičnih 
vzgojiteljic in vzgojitelja, odgovarjam na prvo raziskovalno vprašanje. Ugotavljam, da so 
njihovi samoopisi v prvem delu raziskovalnega procesa različni. S samoopisi so vsi udeleženi 
podali odgovore na vseh sedem vprašanj. Njihovi odgovori se med seboj večinoma 
razlikujejo. Udeleženi imajo nekatere stične točke glede želja in mnenj: kakšno učiteljico in 
vzgojiteljico, vzgojitelja si želijo, da bi želeli oditi iz MD, da potrebujejo več ljubezni in 
pogrešajo družinske člane, predvsem starše. 

Vzgojitelji bogato opišejo udeležene: njihovo komunikacijo, vedenje, čustvovanje, izražanje 
potreb, značaj, ovire, močne točke, težave na šolskem področju in podajo odgovore na 
vprašanja. Kljub bogatemu opisu ne govorijo o nekaterih vsebinah, ki jih navajajo udeleženi: 
ljubezen, nezadovoljstvo z bivanjem v MD in o nekaterih željah udeleženih. Opisi udeleženih 
in vzgojiteljic, vzgojitelja se delno razlikujejo v vsebinah: o odnosu z vrstniki, opis odnosov 
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in družinske situacije, ter navajanje nekaterih interesnih dejavnosti udeleženih. Lahko 
razumem, da vzgojiteljice in vzgojitelj delno drugače poznajo te vsebine. 

Zaključujem, da udeleženi, ki so vključeni v proces delavnic z ustvarjalnimi pristopi in 
pristopi PZLD v njegovem začetnem delu različno opišejo sebe in svojo situacijo. Zavedajo se 
vzrokov za nekatera svoja čustvena stanja in počutja, prav tako poznajo svoje želje, interese, 
močna in šibka področja in svoje odnose z vrstniki in drugimi. 

2 VPLIV UPORABLJENIH USTVARJALNIH PRISTOPOV IN 
PRISTOPOV PZLD NA POČUTJE UDELEŽENIH 

V poglavju predstavljam odgovore udeleženih na štiri vprašanja, prve točke v anketi, ki so jo 
izpolnjevali ob zaključku vsake delavnice in odgovarjam na drugo raziskovalno vprašanje: 

Kako so po mnenju udeleženih uporabljeni ustvarjalni pristopi in pristopi PZLD 
vplivali na njihovo počutje? 

Na začetku zapišem izjavo devetletne udeleženke U4, ko je oddala anketo: »Takole se 
počutim, no približno takole, saj čisto točno se tako ne da določiti .« 

Vprašanja Oznake 
Kako si se počutil /-a  pred delavnico ? PRED. DEL. 
Kako si se počutil /-a med ustvarjanjem ?  MED USTV. 
Kako si se počutil /-a  med delavnico v celoti (vključuje dejavnosti, 
umetniško ustvarjanje, PZLD, pogovor, pospravljanje, izpolnjevanje 
ankete, počutjemera)? 

CELO DEL. 

Kako si se počutil /-a po delavnici, neposredno ob zaključku pred 
odhodom v skupino? 

PO DEL. 

Legenda 2. Štiri vprašanja o počutju in oznake vprašanj. 

 

Udeleženi so kot odgovor narisali različne obraze: znake. Vsak znak je imel svojo oceno in 
pomen. Izbrala sem 4 znake za počutja: zelo slabo, slabo, dobro, zelo dobro. Udeleženke so v 
procesu dodale še dve počutji : »ne dobro, ne slabo« je dodala U2 junija, s pojasnilom, da se 
tako pogosto počuti. Počutje: odlično, sta dodali U1 in U4 septembra, s pojasnilom, da če sta 
se med delavnico počutili zelo dobro, po njej pa še boljše, moramo imeti novo počutje. 
 
Znak, ki so ga narisali 
udeleženi 

Znak pomeni: 
Počutim se 

Ocena 
počutja 

�� zelo slabo   1 
� slabo 2 
� ne dobro, ne slabo 3 
☺ dobro 4 
☺☺ zelo dobro   5 
☺☺☺ odlično 6 
Legenda 3. Znaki, ki so jih risali udeleženi, pomen znakov in ocene počutja.  
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Tabela 2. Ocene počutja po mnenju udeleženke U1 

 

Tabela 3. Ocene počutja po mnenju udeleženke U2 

 

  

U1 
Štev.delavnice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.  
Datum delavnice 1. 

6. 
7. 
6. 

16. 
6. 

5. 
9. 

7. 
9. 

29. 
9. 

10. 
10. 

7. 
11. 

10. 
11. 

15. 
11. 

28. 
11. 

5. 
12. 

5. 
1. 

9. 
1. 

25. 
1. 

30. 
1. 

7. 
2. 

9. 
2. 

13. 
2. 

16. 
2. 

20. 
2. 

6. 
3. 

13. 
3. 

_ 
X POČUTJE: 

PRED. DEL. 4 4 / 4 2 5 5 1 4 4 5 4 5 2 6 / 4 2 4 3 3 4 4 3,7 
MED USTV. 5 5 / 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 / 5 5 5 5 4 5 5 5,1 
CELO. DEL. 5 5 / 5 5 6 6 1 5 5 5 6 6 4 6 / 5 6 5 5 4 5 4 5,0 
PO DEL. 5 5 / 5 5 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 / 6 5 3 4 4 6 6 5,3 

U2 
Štev.delavnice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.  
Datum delavnice 1. 

6. 
7. 
6. 

16. 
6. 

5. 
9. 

7. 
9. 

29. 
9. 

10. 
10. 

7. 
11. 

10. 
11. 

15. 
11. 

28. 
11. 

5. 
12. 

5. 
1. 

9. 
1. 

16. 
1. 

30. 
1. 

7. 
2. 

9. 
2. 

13. 
2. 

16. 
2. 

20. 
2. 

23. 
2. 

6. 
3. 

_ 
X POČUTJE: 

PRED. DEL. 2 2 2 3 4 1 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 / 3 3 3 3 4 3,0 
MED USTV. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 / 5 5 4 4 4 4,0 
CELO. DEL. 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 / 5 5 4 3 4 4,0 
PO DEL. 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 / 4 5 4 4 4 3,9 
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Tabela 4. Ocene počutja po mnenju udeleženca U3 

 

 

Tabela 5. Ocene počutja udeleženke U4                    

U3 
Štev.delavnice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.  
Datum delavnice 1. 

6. 
7. 
6. 

16. 
6. 

5. 
9. 

7. 
9. 

29. 
9. 

10. 
10. 

7. 
11. 

10. 
11. 

15. 
11. 

28. 
11. 

5. 
12. 

5. 
1. 

9. 
1. 

16. 
1. 

30. 
1. 

7. 
2. 

9. 
2.  

13. 
2. 

16. 
2. P 

20. 
2. 

23. 
2. 

6. 
3. 

_ 
X POČUTJE: 

PRED. DEL. 5 4 4 5 4 5 4 2 4 5 4 3 5 4 4 5 4 / 5 5 4 5 5 4,3 
MED USTV. 5 5 5 5 4 5 5 4 5 6 5 4 5 5 5 5 5 / 6 6 5 5 5 5,0 
CELO. DEL. 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 / 6 6 6 6 6 5,1 
PO DEL. 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 6 4 5 5 6 6 6 / 6 6 6 6 6 5,3 

U4 
Štev.delavnice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.  
Datum delavnice 1. 

6. 
7. 
6. 

16. 
6. 

5. 
9. 

7. 
9. 

29. 
9. 

10. 
10. 

7. 
11. 

10. 
11. 

15. 
11. 

28. 
11. 

5. 
12. 

5. 
1. 

9. 
1. 

16. 
1. 

30. 
1. 

7. 
2. 

10. 
2. 

13. 
2. 

16. 
2. 

20. 
2. 

6. 
3. 

13. 
3. 

_ 
x POČUTJE: 

PRED. DEL. / 4 / 4 3 5 3 3 3 5 5 4 3 3 3 6 4 5 4 3 3 4 3 3,8 
MED USTV. / 5 / 5 4 5 6 5 4 6 5 4 5 3 4 6 5 6 6 6 5 5 5 5,0 
CELO. DEL. / 5 / 5 4 5 6 4 5 6 5 5 4 3 3 6 5 6 6 6 4 4 6 4,9 
PO DEL  / 5 / 5 5 5 6 6 4 6 6 6 4 3 4 6 6 6 6 6 4 4 3 5,0 
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Tabele 2, 3, 4 in 5 prikazujejo samoocene počutja za posamezne udeležene: pred, med, po 
delavnici in med ustvarjanjem od prve do triindvajsete delavnice in povprečno oceno vseh 
izbranih ocen izračunano na eno decimalno vejico. 

Tabela 6. Povprečne ocene izbranih ocen počutja izračunane na eno decimalno vejico pred, 
med, po delavnici in med ustvarjanjem za vse udeležene 

 Udeleženi 
POVPREČNA OCENA  U1 U2 U3 U4 
PRED DELAVNICO 3,7 3,0 4,3 3,8 
MED USTVARJANJEM 5,1 4,0 5,0 5,0 
MED CELOTNO DELAVNICO  5,0 4,0 5,1 4,9 
PO DELAVNICI   5,3 3,9 5,3 5,0 
Legenda 4. Največja poprečna ocena vsakega udeleženega je napisana s poudarjeno pisavo. 

Iz tabele 6 vidimo, da so se vsi udeleženi najslabše počutili pred delavnico. Trije najboljše po 
delavnici. U4 se je najboljše počutila tudi med ustvarjanjem. U2 se je najboljše počutila med 
ustvarjanjem in celotno delavnico.  

Tabela 7. Povprečne ocene spremenjene v počutja glede na legendo 3 

 

 

 

 

Tabela 7 prikazuje, da so se udeleženi tako med ustvarjanjem kot med in po delavnici počutili 
kar za enoto bolje kot pred delavnico. Izboljšanje splošnega počutja na delavnicah z 
ustvarjalnimi in pristopi PZLD je bil tudi eden izmed glavnih ciljev RN. 

Odgovor na RV2 – Kako so po mnenju udeleženih uporabljeni ustvarjalni pristopi in 
pristopi PZLD vplivali na njihovo po čutje?  

Na podlagi zgornjih ugotovitev lahko odgovorim na drugo raziskovalno vprašanje. Udeleženi 
menijo, da so uporabljeni ustvarjalni pristopi in pristopi PZLD vplivali na njihovo počutje 
pozitivno. Njihovo počutje je bilo glede na povprečno oceno med ustvarjanjem, v delavnicah 
in na koncu delavnic boljše kot ob začetku delavnic.  

3 VPLIV UPORABLJENIH USTVARJALNIH PRISTOPOV IN 
PRISTOPOV PZLD NA INTENZIVNOST POSAMEZNIH 
ČUSTVENIH STANJ 

V tem poglavju bom predstavila rezultate intenzivnosti različnih čustvenih stanj (v 
nadaljevanju ČS), ki sem jih pridobila z merskim pripomočkom imenovanim Počutjemer 
(Kobolt, 2008). Ime in videz v krogu razporejenih termometrov sem vzela v omenjenem viru, 
ga prilagodila razmeram raziskave in starosti udeleženih. ČS v počutjemeru so udeleženi pred 

 Udeleženi 
POČUTJE U1 U2 U3 U4 
PRED DEL. dobro ne dobro, ne slabo dobro dobro 
MED USTV. zelo dobro dobro zelo dobro zelo dobro 
CELO. DEL. zelo dobro dobro zelo dobro zelo dobro 
PO DEL. zelo dobro dobro zelo dobro zelo dobro 
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in po vsaki delavnici označevali z ocenami od 1–5, tako, da so pobarvali ustrezno število polj 
v enem termometru. Počutjemer je imel nekaj praznih polj, v katera so udeleženi, če so želeli, 
vpisali ČS po svojih izbiri. Počutjemer se nahaja v prilogi 3. Z ocenami, ki sem jih zbrala s 
počutjemerom, odgovarjam na tretje raziskovalno vprašanje: 

Kako so po mnenju udeleženih uporabljeni ustvarjalni pristopi in pristopi PZLD 
vplivali na intenzivnost posameznih čustvenih stanj? 

Na prvi delavnici sem udeležene vprašala, kdaj doživljajo nekatera čustva in ČS. Odgovori so 
prikazani v Samoopisih udeleženih. Na prvih dveh delavnicah v juniju in ponovno na prvi 
septembra 2016 sem preverila, da vsa izbrana ČS v počutjemeru udeleženi razumejo in sem 
odstranila tista, ki so jim bila tuja. Obdržala sem naslednje opise ČS: sproščenost, 
ustvarjalnost, zadovoljstvo, veselje, povezanost, osamljenost, prestrašenost, žalost, jeza, 
utrujenost in zmedenost. Na prvi delavnici sem pri izpolnjevanju počutjemera opazila tri 
posebnosti pri vseh udeleženih: (1) samoinciativno so najprej v prazno polje zapisali ČS po 
svoji izbiri. (2) se razgovorili o tem ČS. (3) Za premišljevanje o oceni intenzivnosti vsakega 
ČS so porabili dvakrat več od predvidenega časa. Na 2, 3 in 4 delavnici so še potrebovali več 
časa za razmišljanje in izpolnjevanje, v vseh naslednjih pa so ga izpolnili v predvidenem času. 
Izpolnjevanje so jemali resno in se z ocenami želeli čim bolj približati temu, kar čutijo. 
Vzporedno s tem so se učili vedno bolj prepoznavati svoja ČS, bolj določati, katero ČS in 
kako močno ga čutijo in jih tudi vse bolj na ustrezen način izražati v času delavnic. 
Udeleženki U1 in U4, ki sta mi včasih narekovali svoje mnenje za izpolnitev počutjemera, sta 
v tretjem obdobju začeli govoriti na primer: »Nisem žalostna, jezna sem. Za dve sem jezna, ne 
za tri. Točno to čutim zdaj ipd.« 

V nadaljevanju sledita dve legendi za razumevanje tabel ČS vseh udeleženih pred in po 
delavnicah, vključno z mnenjem o intenzivnosti ČS na zaključnem pogovoru. Tabelam 
vsakega udeleženega sledijo tabele intenzivnosti ČS po njihovi izbiri: najprej je napisan 
datum ocenjevanja, nato ČS, nato obe oceni – prva pred in druga ocena po izvedeni delavnici. 

 

 

 

 

 

  

Legenda 5. 
A   pred delavnico se počutim 
B   po delavnici se počutim 

Legenda 6. 
Ocena Tako se: 
0 sploh ne počutim  
1 zelo malo počutim 
2 malo počutim 
3 delno počutim 
4 močno počutim 
5 zelo močno počutim 
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Udeleženka U1  

Tabela 8. Ocene ČS, zapisanih v počutjemeru, kot jih je določila udeleženka U1 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Datum 1. 6. 7. 6. 16. 6. 5. 9. 7. 9. 29. 9. 10. 10. 7. 11 10. 11. 15. 11 28. 11. 5. 12. 

Počutim se A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sproščen 5 5 5 5 / / 5 5 4 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
Prestrašen 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ustvarjalen 5 5 5 5 / / 5 5 4 5 3 4 0 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
Žalosten 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jezen 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Utrujen 0 0 4 0 / / 0 0 5 5 5 5 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Osamljen 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zmeden 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zadovoljen 5 5 5 5 / / 5 5 4 5 1 5 0 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 
Vesel 5 5 5 5 / / 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
Povezan 5 5 5 5 / / 5 5 5 5 4 5 5 5 5 0 5 5 5 5 4 5 5 5 

 

 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.  
Datum  5. 1. 9. 1. 25. 1. 30. 1. 7. 2. 9. 2.  13. 2. 16. 2. 20. 2. 23. 2. 6. 3. 13. 3. 

Počutim se A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sproščen 5 5 0 5 4 5 / / 3 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 4 
Prestrašen 0 0 0 0 1 0 / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ustvarjalen 0 5 0 5 4 5 / / 3 5 5 5 2 4 2 3 0 5 4 5 4 5 0 4 
Žalosten 0 0 5 0 1 0 / / 0 0 5 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 
Jezen 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 1 
Utrujen 0 0 0 0 0 0 / / 1 0 4 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
Osamljen 0 0 0 0 0 0 / / 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zmeden 0 0 0 0 0 0 / / 1 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
Zadovoljen 5 5 1 2 3 5 / / 3 4 4 5 2 5 2 5 0 4 4 5 4 5 1 3 
Vesel 5 5 0 5 5 5 / / 4 5 4 5 0 5 0 1 0 5 4 5 4 5 0 1 
Povezan 5 5 5 5 4 5 / / 3 4 5 5 0 4 0 4 0 5 5 5 5 5 2 3 

 

Ocena ČS po izbiri vsakega udeleženega: Najprej je napisan datum, nato ČS, nato obe oceni 
v oklepaju. Na prvem mestu v oklepaju je ocena ČS udeleženega pred in na drugem mestu po 
delavnici. 

Tabela 9. Ocena ČS po izbiri U1 

Ocena ČS po izbiri U1 na delavnicah v letu 2016: 
1.6.: zaljubljena (A 5, B 5); občutljiva (A 5, B 1); 7.6.: zaljubljena (A 5, B 5), občutljiva (A 5, B 0); 
7.11.: zaljubljena (A 5, B 5). 
Ocena ČS po izbiri U1 na delavnicah v letu 2017: 
13.2.: zaljubljena (A 5, B 5); lačna (A 5, B 5). 
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Udeleženka U2: 

Tabela 10. Ocene ČS zapisanih v počutjemeru,kot jih je določila udeleženka U2 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Datum  1. 6. 7. 6. 16. 6. 5. 9. 7. 9. 29. 9. 10. 10. 7. 11. 10. 11. 15. 11. 28. 11. 5. 12. 

Počutim se A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sproščen 3 4 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 
Prestrašen 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
Ustvarjalen 5 5 1 1 0 2 2 1 2 3 0 0 2 1 2 4 3 3 2 2 3 4 2 3 
Žalosten 4 2 1 1 4 1 0 0 1 0 5 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 3 1 
Jezen 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 5 1 1 1 0 0 1 0 4 1 
Utrujen 2 2 1 2 0 0 1 2 5 3 0 0 1 1 3 0 3 3 2 1 3 4 2 1 
Osamljen 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zmeden 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
Zadovoljen 0 3 1 1 0 3 2 3 0 0 0 0 2 2 1 3 0 2 2 3 3 3 2 3 
Vesel 5 5 1 1 0 3 3 3 1 1 0 0 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 0 3 
Povezan 5 5 0 1 0 1 2 2 0 1 0 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 

 

 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
Datum  5. 1. 9. 1. 16. 1. 30. 1. 7. 2. 9. 2.  13. 2. 16. 2. 20. 2. 23. 2. 6. 3. 13. 3. 

Počutim se A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sproščen 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 / / 2 3 2 4 2 3 1 3 3 4 3 4 
Prestrašen 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 / / 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Ustvarjalen 2 3 1 3 1 3 2 0 3 4 / / 3 4 3 4 4 5 0 3 3 4 3 4 
Žalosten 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 / / 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jezen 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 / / 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
Utrujen 3 2 2 2 3 2 3 1 3 2 / / 3 0 3 0 3 0 3 3 3 0 3 2 
Osamljen 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 / / 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 
Zmeden 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 / / 2 0 2 0 0 0 4 3 0 0 0 0 
Zadovoljen 0 1 2 3 0 2 2 3 3 4 / / 3 2 3 4 3 4 0 1 3 4 3 4 
Vesel 1 2 1 3 1 4 2 3 3 4 / / 3 2 3 4 3 3 0 1 2 4 3 4 
Povezan 2 3 2 4 0 4 3 4 3 4 / / 2 4 2 4 4 4 0 2 3 4 4 4 

 

Tabela 11. Ocena ČS po izbiri U2 

Ocena ČS po izbiri U2 na delavnicah v letu 2016: 
1.6.: živčna (A 3, B 1); zaskrbljena (A 3, B 0); 7.6.: v fizični bolečini (A 5, B 5); 16.6.: brezveze (A 5, 
B 1), dolgčas, se mi nič ne da (A 5, B 0); vztrajna (A 0, B 3); 5.9. dolgčasje: (A 5, B 3); 7.9.: dolgčasje 
(A 2, B 1); 29.9.: dolgčasje (A 5, B 3); 10.10.: dolgčasje (A 3, B 2); 7.11.: dolgčas (A 5, B 2); 10.11.: 
bolana, bolečine v grlu in glavi (A 5, B 3).  
Ocena ČS po izbiri U2 na delavnicah v letu 2017: 
/ 
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Udeleženec U3 

Tabela 12. Ocene ČS zapisanih v počutjemeru, kot jih je določil udeleženec U3 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Datum  1. 6. 7. 6. 16. 6. 5. 9. 7. 9. 29. 9. 10. 10. 7. 11. 10. 11. 15. 11. 28. 11. 5. 12. 

Počutim se A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sproščen 2 5 4 5 2 0 0 1 2 1 2 4 3 5 3 5 3 4 2 3 2 4 2 3 
Prestrašen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
Ustvarjalen 5 5 4 4 0 3 0 2 0 1 0 3 2 5 0 4 2 4 1 3 2 3 2 3 
Žalosten 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jezen 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Utrujen 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 3 2 0 2 1 2 
Osamljen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zmeden 3 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zadovoljen 5 5 3 4 3 4 1 3 3 3 3 4 4 5 1 4 3 4 3 4 3 3 3 4 
Vesel 5 5 3 5 3 4 4 5 4 2 3 5 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 
Povezan 5 5 2 5 1 2 3 4 3 3 2 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 3 3 

 

 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
Datum  5. 1. 9. 1. 16. 1. 30. 1. 7. 2. 9. 2.  13. 2. 16. 2. 20. 2. 23. 2. 6. 3. 20. 3. 

Počutim se A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sproščen 0 0 2 3 2 3 0 0 0 5 / / 0 5 0 5 0 5 0 5 0 3 0 1 
Prestrašen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ustvarjalen 1 3 2 3 3 4 3 4 3 5 / / 3 5 3 5 3 5 0 4 2 4 0 0 
Žalosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jezen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / / 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Utrujen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Osamljen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zmeden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zadovoljen 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 / / 3 5 3 5 3 5 3 4 3 4 3 5 
Vesel 3 4 3 4 4 5 3 4 3 5 / / 3 5 3 5 3 5 3 5 3 4 3 4 
Povezan 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 / / 3 5 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 

 

Tabela 13. Ocena ČS po izbiri U3 

Ocena ČS po izbiri U3 na delavnicah v letu 2016: 
1.6.: pozabljiv (A 5, B 0); vztrajen: (A 3, B 5); vznemirjen (A 1, B 0); 7.9.: v fizični bolečini  
(A 3, B 2); 5.12.: zaljubljen (A 4, B 5). 
Ocena ČS po izbiri U3 na delavnicah v letu 2017: 
13.2.: vznemirjen: (A 2, B 0). 
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Udeleženka U4: 

Tabela 14. Ocene ČS zapisanih v počutjemeru, kot jih je določila udeleženka U4 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Datum  1. 6. 7. 6. 16. 6. 5. 9. 7. 9. 29. 9. 10. 10. 7. 11. 10. 11. 15. 11. 28. 11. 5. 12. 

Počutim se A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sproščen / / 0 5 / / 5 5 5 5 1 1 0 5 3 3 2 4 5 5 1 5 2 3 
Prestrašen / / 0 0 / / 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Ustvarjalen / / 4 5 / / 5 5 5 5 4 5 0 5 5 5 2 5 3 5 4 5 5 5 
Žalosten / / 0 0 / / 2 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 
Jezen / / 0 0 / / 1 0 2 1 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Utrujen / / 0 / / / 0 0 3 5 0 5 5 0 5 3 3 0 0 1 1 2 1 2 
Osamljen / / 0 / / / 0 0 4 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zmeden / / 2 / / / 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Zadovoljen / / 4 / / / 5 5 5 5 0 5 0 5 3 2 4 5 0 0 4 5 4 5 
Vesel / / 5 / / / 5 5 4 5 0 5 0 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 
Povezan / / 0 / / / 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

 

 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
Datum  5. 1. 9. 1. 16. 1. 30. 1. 7. 2. 9. 2.  13. 2. 16. 2. 20. 2. 6. 3. 13. 3. 20. 3. 

Počutim se A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
Sproščen 2 4 2 2 1 1 4 4 4 5 1 5 2 5 2 5 0 0 2 4 4 4 2 3 
Prestrašen 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 
Ustvarjalen 3 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 2 5 2 5 0 5 2 5 5 5 3 5 
Žalosten 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 5 0 1 0 0 0 2 0 
Jezen 2 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 5 1 3 0 1 0 1 0 
Utrujen 3 4 5 0 5 0 0 0 1 0 3 0 2 0 2 0 1 1 2 1 1 1 3 2 
Osamljen 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zmeden 1 0 3 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 
Zadovoljen 4 4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 2 5 2 5 0 3 0 4 3 4 2 5 
Vesel 5 5 5 4 3 3 4 5 4 5 5 5 2 5 2 5 0 5 0 4 3 5 3 5 
Povezan 3 3 3 3 5 5 4 5 3 4 5 5 2 4 2 4 5 5 0 4 4 5 1 5 

 

Opomba: Pri U4 sem 7.6. 2016 v obdelavo vključila čustvena stanja do vključno ČS »jezen«, ker jo je vzgojitelj predčasno 

poslal z delavnice in tako nimam primerjave z rezultati po delavnici. 

Tabela 15. Ocena ČS po izbiri U4 

Ocena ČS po izbiri U4 na delavnicah v letu 2016: 
7.6.: srečna (A 5, B 5); 10.10.: zaljubljena (A 5, B 5); občutljiva (A 5, B 0); 7.11.: grozen (A 1, B 0); 
zaljubljena (A 5, B 5); 10.11.: dolgčas (A 3, B 0); zaljubljena (A 5, B 5). 
Ocena ČS po izbiri U4 na delavnicah v letu 2017: 
9.2.: zaljubljena (A 5, B 5); 6.3.: telesno neprijetno, ker me zelo srbi roka, alergija (A 5, B 2); 13.3.: 
zaljubljena (A 4, B 4).  
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Legenda 7. 
 RAZLIKA V INTENZIVNOSTI  ČS PRED IN 

PO DELAVNICI  
ZAPIS POVPREČNE OCENE 

1. za eno stopnjo povprečne ocene navaden zapis 
2. za dve stopnji  poudarjena pisava 
3. ni bilo sprememb v intenzivnosti ČS   poševna pisava 

 

Tabela 16. Povprečne ocene vseh ocenjenih ČS za vse udeležene zapisane glede na legendo 6 

 

 

  

 U1 U2 U3 U4 
 Tako se: Tako se: Tako se: Tako se: 
Počutim se A B A B A B A B 
Sproščen delno 

počutim 
močno 
počutim 
 

malo 
počutim 

delno 
počutim  

zelo 
malo 
počutim 

delno 
počutim  

malo 
počutim 

močno 
počutim 

Prestrašen sploh se 
ne 
počutim  

sploh se 
ne 
počutim  

zelo 
malo 
počutim 

sploh se 
ne 
počutim  

sploh se 
ne 
počutim  

sploh se 
ne 
počutim  

zelo 
malo 
počutim 

sploh se 
ne 
počutim  

Ustvarjalen delno 
počutim 

zelo 
močno 
počutim 

malo 
počutim 

delno 
počutim  

malo 
počutim 

močno 
počutim 

močno 
počutim 

zelo 
močno 
počutim 

Žalosten 
 
 

zelo 
malo 
počutim 

sploh se 
ne 
počutim 

zelo 
malo 
počutim 

sploh se 
ne 
počutim  

sploh se 
ne 
počutim  

sploh se 
ne 
počutim  

malo 
počutim 

sploh se 
ne 
počutim  

Jezen zelo 
malo 
počutim 

sploh se 
ne 
počutim  

zelo 
malo 
počutim 

sploh se 
ne 
počutim  

sploh se 
ne 
počutim 

sploh se 
ne 
počutim  

malo 
počutim 

sploh se 
ne 
počutim  

Utrujen zelo 
malo 
počutim 

zelo 
malo 
počutim 

malo 
počutim 

zelo 
malo 
počutim 

sploh se 
ne 
počutim  

zelo 
malo 
počutim 

malo 
počutim 

zelo 
malo 
počutim 

Osamljen sploh se 
ne 
počutim  

sploh se 
ne 
počutim  

sploh se 
ne 
počutim  

sploh se 
ne 
počutim  

sploh se 
ne 
počutim  

sploh se 
ne 
počutim  

zelo 
malo 
počutim 

sploh se 
ne 
počutim  

Zmeden zelo 
malo 
počutim 

sploh se 
ne 
počutim  

zelo 
malo 
počutim 

sploh se 
ne 
počutim  

sploh se 
ne 
počutim  

sploh se 
ne 
počutim  

zelo 
malo 
počutim 

sploh se 
ne 
počutim  

Zadovoljen delno 
počutim  

zelo 
močno 
počutim 

malo 
počutim 

delno 
počutim  

delno 
počutim  

močno 
počutim 

delno 
počutim  

močno 
počutim 

 Vesel močno 
počutim 
 

zelo 
močno 
počutim 

malo 
počutim 

delno 
počutim  

delno 
počutim  

močno 
počutim 

delno 
počutim  

zelo 
močno 
počutim 

Povezan močno 
počutim 

zelo 
močno 
počutim 

malo 
počutim 

delno 
počutim  

delno 
počutim  

močno 
počutim 

močno 
počutim 

zelo 
močno 
počutim 
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Sprememba povprečnih ocen intenzivnosti ČS za skupino  

1. Povprečna ocena ČS pred in po delavnici se pri vseh udeleženih skupaj spremeni za eno 
stopnjo kar 27-krat. Na primer, iz močno se počutim (ovrednoteno s številom 4), v zelo 
močno se počutim (ovrednoteno s številom 5). Od tega se 26-krat pozitivno spremeni. Na 
primer, dvig povprečne ocene za eno stopnjo za ČS veselje in padec za eno stopnjo za ČS 
žalosti.  Le enkrat se je po delavnici U3 v povprečju počutil bolj utrujen. 

2. Za dve stopnji se intenzivnost ČS pozitivno spremeni 8-krat .   
3. 9-krat  ni ocenjenih razlik v povprečni oceni intenzivnosti ČS pred in po delavnici.  
4. V razpredelnici je seštevek vseh pozitivnih sprememb čustvenih stanj za vse udeležene 

število 34 – torej 34-krat od 44 možnih sprememb so udeleženi podali mnenje, da se je 
njihovo čustveno stanje med in po delavnici pozitivno spremenilo.  

 
Pri koliko udeleženih se intenzivnost posameznih čustvenih stanj (ČS ) spremeni po 
delavnicah glede na povprečno oceno intenzivnosti ČS? 
 
Intenzivnost ČS: sproščenosti, ustvarjalnosti, zadovoljstva, veselja, povezanosti se po 
delavnicah glede na povprečno oceno pri štirih udeleženih poveča za eno ali dve stopnji in je 
tako ob zaključku večja kot na začetku delavnic. Intenzivnost ČS žalosti, jeze in zmedenosti se 
je po delavnicah glede na povprečno oceno pri treh udeleženih zmanjšala za eno ali dve 
stopnji, pri enem je ostala nespremenjena. Intenzivnost ČS prestrašenosti se glede na 
povprečno oceno pri dveh udeleženih zmanjša, pri dveh pa ostane enaka. ČS utrujenosti se pri 
dveh zmanjša, pri enem poveča in pri enem ostane nespremenjena. ČS osamljenosti se po 
delavnicah glede na povprečno oceno pri enem zmanjša, pri treh ostane nespremenjena. 

Povečanje zadovoljstva in sprostitev na delavnicah z ustvarjalnimi pristopi in pristopi PZLD 
sta bila dva izmed glavnih ciljev RN. Glede na pozitivno spremembo povprečne ocene obeh 
ČS po delavnicah ugotavljam, da sta bila oba cilja RN dosežena, saj se je pri vseh udeleženih 
ocena intenzivnosti teh ČS po delavnici dvignila. Udeleženi so izrazili mnenje, da se po 
delavnicah v povprečju počutijo bolj zadovoljne in sproščene. 

Pozitivna sprememba povprečnih ocen intenzivnosti ČS za posamezne udeležene 

Pri U1 vidimo, da se je pozitivno za dve stopnji spremenila povprečna ocena intenzivnosti ČS: 
ustvarjalnost in zadovoljstvo. Za eno stopnjo se je pozitivno spremenila ocena intenzivnosti 
ČS: sproščenosti, veselja, povezanosti, žalosti, jeze in zmedenosti. 

Pri U2 razberemo, da se ni spremenila povprečna ocena intenzivnosti ČS: osamljenosti. Vse 
ostale povprečne ocene preostalih ČS so se pozitivno spremenile za eno stopnjo. 

Pri U3 vidimo, da se je pozitivno za dve stopnji spremenila povprečna ocena intenzivnosti ČS: 
ustvarjalnost in sproščenosti. Za eno stopnjo se je pozitivno spremenila ocena intenzivnosti 
ČS: zadovoljstva, veselja in povezanosti. 
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Pri U4 ugotovimo, da se je pozitivno za dve stopnji spremenila povprečna ocena intenzivnosti 
ČS: sproščenosti, veselja, žalosti in jeze. Za eno stopnjo so se pozitivno spremenile povprečne 
ocene intenzivnosti vseh ostalih ČS.  

Odgovor na RV3 – Kako so po mnenju udeleženih uporabljeni ustvarjalni pristopi in 
pristopi PZLD vplivali na intenzivnost posameznih čustvenih stanj? 

Na podlagi ugotovitev v tem poglavju lahko zaključim, da so po mnenju udeleženih 
uporabljeni ustvarjalni pristopi in pristopi PZLD pozitivno vplivali na intenzivnost 
posameznih čustvenih stanj. Pozitivna sprememba v intenzivnosti čustvenih stanj glede na 
povprečno oceno je 77 odstotna, 34-krat od 44 možnih sprememb so udeleženi podali mnenje, 
da se je njihovo čustveno stanje med in po delavnici pozitivno spremenilo. Poudarila bi, da se 
vsem udeleženim intenzivnost ČS sproščenosti, ustvarjalnosti, zadovoljstva, veselja, 
povezanosti  v procesu delavnic glede na povprečno oceno poveča za eno ali dve stopnji in je 
tako ob zaključku delavnic večja kot na začetku.  

4 NAČINI IZRAŽANJA PO ČUTJA, ČUSTEV IN ČUSTVENIH 
STANJ – VEDENJE, KOMUNIKACIJA IN SOCIALNA 
INTERAKCIJA UDELEŽENIH 

V poglavju predstavim gradivo in odgovarjam na oba dela četrtega raziskovalnega vprašanja:  

RV4a–Kako so po mnenju udeleženih uporabljeni ustvarjalni pristopi in pristopi PZLD 
vplivali na načine izražanja njihovega počutja, čustev in čustvenih stanj?   
 
RV4b– Kako se je v procesu ustvarjalnih pristopov in pristopov PZLD spreminjalo 
vedenje, komunikacija in socialna interakcija udeleženih po mnenju izvajalke in kako 
izven delavnic po mnenju udeleženih, ki so ga podali v zaključnem delu procesa? 

Gradivo za odgovor na RV4a:  

V prvem delu poglavja najprej predstavim Individualno likovno oceno emocij, nato podam 
odgovore na naslednja vprašanja v anketi: Si lahko delil/-a čustva, občutke, počutje s 
prisotnimi na delavnici? Si med delavnico izrazil/-a čustva, ČS, počutje, občutke? Če si jih, 
izmed ponujenih načinov označi načine izražanja svojih čustev, ČS, počutja in občutkov. Po 
želji dopiši svoje izjave. Si preko delavnice pri sebi kaj spoznal/-a, je kaj drugače? Pri 
zadnjem vprašanju sem upoštevala odgovore, ki se nanašajo na počutje, čustva in ČS. Nadalje 
predstavim načine izražanja počutja, čustev, ČS udeleženih ob izbiri različnih motivov slik, v 
ustvarjanju, ob pripovedovanju o izdelkih, v pogovorih na osrednjo temo in v pogovoru o 
problemu. 

1. Izražanja počutja, ČS in čustev v individualnem likovnem testu emocij 

Med likovnimi testi zadnjega obdobja je eden najbolj razširjenih Silverjev risarski test 
kognicije in emocije avtorice Rawley Silver iz leta 1996 (Kariž, 2010). R. Silver (2002, 2005, 
2007) je izoblikovala ocenjevalni sklop, ki ima tri dele: »Nariši zgodbo«, »Silverjev risarski 
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test kognicije in emocije« in »Stimulativno risanje in tehnike.« Uporabila sem enega izmed 
podtestov Silverjevega testa kognicije in emocije. V originalnem testu se ocenjuje še 
kognitivno področje in uporaba humorja. Test sem priredila potrebam raziskave. Ocenjevala 
sem splošno čustveno področje in samopodobo. Uporabila sem že pripravljeno kombinacijo 
stimulacijskih kartic Silverjevega testa kognicije in emocije in Nariši zgodbo (Kariž, 2005). S 
kombinacijo sem za udeležene povečala raznolikost in izbiro.  

Individualna emocionalna ocena vsebuje podatke iz narisane risbe, otrokove odzive na risbo, 
miselne, čustvene procese in vedenje otroka, ki jih izvajalec opazi (Kariž, 2010). 

Potek: Vsak udeleženi je najprej izbral dve stimulacijski kartici, s pomočjo njih narisal risbo, 
nato o risbi napisal kratko zgodbo in ji dal naslov. Takoj za tem je na predlogi obkrožil, svoje 
počutje in mi povedal ali prebral zgodbo. Točkovanje, stimulacijske kartice in predloga  so v 
prilogi 5. 
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Slika 5. Individualna emocionalna ocena, začetno stanje za udeležene. 

UDELEŽENI U1  U2   U3  U4 
Izbrani 
stimulacijski 
kartici 

18  in 24  13  in 17 15  in 17 18 in 3 

Likovni izdelek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

Naslov  Morilec ubije princeso Kača in miš Maček Muri in miška Lina Kraljična in dinozaver 
Kratka zgodba »Princesa se sprehaja po gozdu ob 

potoku in je videla  modro rožo. 
Potem je za njo prišel morilec in ji 
zarinil nož v srce. Princesa je 
umrla.« 

»Živeli sta miš in kača. Ker je bila 
kača zelo lačna je sklenila, da gre v 
gozd. Hodila je in hodila, dokler ni 
videla miške. Miška je bila zraven 
grmovja z borovnicami. In kača je 
slinasto pogledala in se čisto počasi 
splazila k njej. In ko je prišla, je na 
široko odprla usta in jo pojedla. 
Ampak kača ni vedela, da je miška 
strupena. Minilo je pol minute in je 
poginila. Postala je mišji duh.«  

»Maček Muri je našel luknjo od 
miške Line. Potem je videl miško 
Lino in jo lovil. Potem sta se lovila 
okoli mize. Potem jo je dobil, ker je 
bila  zmatrana. Jo je pojedel. Je ni 
bilo več in je šel spat. Konec« 
 

»Kraljična in dinozaver sta bila 
pred hišo. Sta se pogovarjala in šla 
v hišo se pogovarjat in igrat. In 
počasi je postajalo noč. Lahko 
noč.« 
 
Zapis na risbi v oblačkih: »Živjo. 
Kako si?« »V redu sem, kako pa 
ti?« »Super.« 

Počutje Žalostno Žalostno Jezno Dobro 
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Slika 6. Individualna emocionalna ocena, zaključno stanje za udeležene. 

UDELEŽENI U1  U2   U3  U4 
Izbrani 
stimulacijski 
kartici 

 25 in 26 14  in 23 9  in 10 18 in 19 

Likovni izdelek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Naslov  Mlada zaljubljenca Riba brez zraka 
 

Kralj in kraljica Princ in princesa 

Kratka zgodba »Nekoč sta živela fant in punca, ki sta 
se spoznala na poroki. Ena zlobna 
gospa ju je strašila, potem je umrla. 
Njuna hčerka pa je bila tako sladka, 
da sta ji dala ime Sladkorček. Vsi so 
živeli srečno do svojih dni. Deklica 
Sladkorček se je igrala s piščančkom. 
Ta zlobna gospa je hotela ugrabiti 
hčerko in moža in ga zasnubiti, da bi 
bil njen mož.« 
 

»Nekoč, nekega lepega dne se je 
ena riba izgubila in prišla na nekaj 
solnega in vročega. Bil je pesek. 
Neki fantek se je sprehajal in jo 
zagledal. Riba ga je mrtvo gledala. 
Fantek je vzel posodico z vodo in 
polil ribo. Ta je oživela in odšla 
nazaj v morje. Fantu je želela 
izpolniti željo in mu jo je. Začarala 
ga je v ribo in mu razkazala vodno 
mesto. Oba sta se imela zelo lepo.« 

»Živela sta kralj in kraljica. Živita v 
velikem gradu. Sama kuhata in 
pospravljata. Igrata se družabne 
igre (Človek ne jezi se). Imata se 
dobro. Nimata služabnikov.«  
 

»Princesa je živela v Pohorskem 
gradu, kjer je srečala mladega 
princa. Kralj ji je povedal, da jo je 
prišel obiskati princ. Princu je bila 
všeč. Potem jo je povabil na 
romantično večerjo ob svečah. 
Jedla sta juho iz piskra, dunajski 
zrezek in pire. Med večerjo sta se 
pogovarjala in princ ji je dal 
prstan. Bila je presenečena, saj ni 
vedela, da ga že ima zanjo. In 
potem sta se dogovorila, da se 
bosta poročila.« 

Počutje zelo dobro zelo dobro zelo dobro zelo dobro 
 



 

58 

Rezultati začetne in končne individualne emocionalne ocene   

Tabela 17. Rezultati začetne individualne emocionalne ocene za udeležene 

Začetna ocena, 4. delavnica     
TOČKOVANJE LIKOVNEGA 
IZDELKA 

U1 U2 U3 U4 

emocionalno področje–splošno 1 1 1 4 
emocionalno področje – 
samopodoba 

1 2,5 5 4 

skupaj število točk 2 3,5 6 8 
Odstotki 20 35  60 80 
 

Tabela 18. Rezultati končne individualne emocionalne ocene za udeležene 

Končna ocena, 23. delavnica     
TOČKOVANJE LIKOVNEGA 
IZDELKA 

U1 U2 U3 U4 

emocionalno področje–splošno 3,5 3,5 4 5 
emocionalno področje – 
samopodoba 

4 3,5 4 4 

skupaj število točk 7,5 7 8 9 
Odstotki 75 70 80 90 
 

 

Slika 7. Primerjava začetne in končne individualne emocionalne ocene za udeležene  

V Tabeli 17, 18 in Sliki 7 vidimo, da udeleženi v individualnem likovnem testu emocij, 
dosegajo različen rezultat in različen napredek. Vsi pa so glede na oceno, ki vključuje splošno 
čustveno področje in samopodobo napredovali. U1 je napredovala za 55 %, U2 za 35 %, U3 
za 20 % in U4 za 10 %. Ocene vseh 4 udeleženih so se v odstotkih v končni oceni bolj 
približale, saj je razlika med njimi od 5 % do 20 %. V začetni oceni je bila ta razlika večja: od 
20 % do 60 %. Zanimivo je tudi, da sta U3 in U4 imela v začetni oceni najvišji oceni in sta v 
zaključni napredovala najmanj izmed vseh. U3 je napredoval za 20 %, U4, ki je imela v 
začetni oceni največ odstotkov 80, je napredovala za 10 %. U4 ima tudi v zaključni oceni 
največ odstotkov 90 izmed vseh udeleženih. Najbolj je glede na oceno napredovala U1 za 55 
%, ki sem ji individualno posvetila največ časa.  
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Tabela 19. Prikaz začetne in končne emocionalne ocene za celotno skupino  

Skupina 
 Začetna ocena, 4. delavnica Končna ocena; 23. delavnica 
Čustveno področje v odstotkih 49 79  
 

 

Slika 8. Primerjava začetne in končne emocionalne ocene za celotno skupino.  

Iz Tabele 19 in Slike 8 vidimo, da se povprečje končne emocionalne ocene za celotno skupino 
glede na začetno izboljša za 30 odstotkov.  

2. Odgovori na vprašanje v anketi: »Si lahko delil/-a  čustva, občutke, počutje s prisotnimi 
na delavnici?« kažejo, da so vsi udeleženi na vseh delavnicah, na katerih so bili prisotni 
odgovorili, da so čustva, občutke in počutje lahko delili s prisotnimi na delavnici. 

3. Odgovori na vprašanje v anketi: »Si med delavnico izrazil/-a čustva, ČS, počutje, 
občutke?« kažejo, da so udeleženi prav tako na vseh delavnicah, kjer so bili prisotni 
odgovorili pritrdilno – da.  

4. Z obkroževanjem so označili  ponujene načine izražanja čustev, ČS, počutja in občutkov. 
Po želji so lahko pri načinih dopisali svoje izjave. Ponujeni načini so bili naslednji: izrazil-a  
sem jih: (1) z besedami, v pogovoru; (2) preko ustvarjanja v dejavnosti; (3) v vedenju, 
dejanju; (4) drugo (zapisi v anketah in počutjemeru). V Tabeli 20 so razvidni odgovori za vse 
udeležene. Najprej sem napisala, na katerih delavnicah je udeleženi obkrožil določen način 
izražanja počutja, čustev in ČS, nato sledijo njihovi zapisi3. Za vsakim je številka v oklepaju, 
ki označuje številko delavnice, na kateri je bil zapis narejen.  

Tabela 20. Prikaz načinov izražanja počutja, čustev, ČS na delavnicah po mnenju udeleženih 

Počutje, čustva, ČS sem izrazil/-a na način: 
Udeleženka U1:   
Z besedami, 
v pogovoru 
 

U1 je obkrožila ta način izražanja na delavnicah, na katerih je bila prisotna od 1 do 
23. Govorila, da je super in odlično. (1, 2, 4–6); Rekla sem: Zelo mi je bilo všeč. 
Med slikanjem sem se dobro počutila. (7, 9, 10). 

Preko 
ustvarjanja in 

Obkrožila ta način izražanja na vseh delavnicah, na katerih je bila prisotna od 1 do 
23. Slikala sem zavzeto (1–2, 4–10); v dejavnosti, ko sem hodila po prostoru in 

                                                 
3V naslednjih tabelah, izjave in zapise udeleženih nisem zapisala dobesedno. Udeleženi so imele z oblikovanjem 

povedi težave in so včasih zapisali le nekaj nepovezanih besed, ki bi jih bralec težje razumel. Tudi sama sem  
včasih potrebovala pojasnila udeleženih. Glede na njihove želje, da se predstavijo v pravilni slovenščini, sem 
že na sami delavnici oblikovala in zapisala smiselne povedi. Kjer menim, da so njihovi zapisi razumljivi sem 
jih zapisala dobesedno ali s pojasnitvijo določene besede. 
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v dejavnosti kazala čustva, ČS. (14); v ustvarjanju z glino in dejavnosti sproščanja (15). 
V vedenju, 
dejanju 
 

Obkrožila je ta način izražanja na vseh delavnicah, na katerih je bila prisotna od 1. 
do 15 in od 19 do 23. Sem se premikala, zibala in plesala na stolu, ker sem bila 
vesela in zaljubljena (1, 2); kazala z mimiko, smehom in nasmehi zadovoljstvo (2, 
5–7); Sem se sprostila med temi sanjami (beri: vizualizacijo), (7, 9, 10); Dihalne 
vaje so mi bile všeč, sem se umirila. (10); klepetala, ker sem bila nemirna: v plesni 
in gibalni dejavnosti, med pantomimo vesela in razigrana, sem se smejala, skakala, 
padala (4, 6, 7, 8, 11); odločno bobnala (8); med risanjem sem šla pod mizo, ker sem 
tako čutila (11); Ko smo pihali in pokali mehurčke, sem se dobro počutila, zabavala 
in se smejala. (12); Kazala sem zadovoljstvo z obrazom, ko sem gledala slike.(13); 
Ko sem hodila po prostoru in kazala čustva (beri: z gibanjem, s telesom in mimiko), 
sem se zabavala in smejala (14, 15). 

Drugo Na vseh delavnicah, kjer sem bila prisotna, sem jih lahko izrazila v anketi in 
počutjemeru (1–23.), v počutjemeru (24), (P). 

Udeleženka U2: 
Z besedami, 
v pogovoru 
 

Obkrožila je ta način izražanja na vseh delavnicah, na katerih je bila prisotna od 1. 
do 23. Med slikanjem sem se dobro počutila, sedaj se bolje počutim kot pred 
delavnico. (10).  

Preko 
ustvarjanja  

Obkrožila ta način izražanja na vseh delavnicah, na katerih je bila prisotna od 1. do 
23. Narisala sem smejoč obraz, ker sem se dobro počutila.(1); V pantomimi sem 
pokazala različna čustvena stanja (14); ko sem delala z glino (16). 

V vedenju, 
dejanju, 
(kako) 
 

Obkrožila je ta način izražanja na vseh delavnicah, na katerih je bila prisotna od 1. 
do 8. in od 12. do 16. delavnice. –sem imela resen obraz, sem se smejala in 
ponovno zresnila, sem se zamislila (1); preko gibanja v uvodni igri, z mimiko kazala 
zadovoljstvo (2); z igranjem na klavir (4); pri prvem delu vaje nisem želela 
sodelovati, ker se nisem dobro počutila. Malo sem jokala (5). 

Drugo  Na vseh delavnicah, kjer sem bila prisotna sem jih lahko izrazila v anketi in 
počutjemeru (1.–23.), v počutjemeru (24), (P). 

Udeleženec U3: 
Z besedami, 
v pogovoru 

Obkrožil je ta način izražanja na vseh delavnicah, na katerih je bil prisoten od 1. do 
23. Govoril sem: full super, odlično, sem vesel (1–6); povedal, da sem v delavnici 
doživel več različnih čustvenih stanj. Odločno sem prosil U1, da naj, da mir (11). 

Preko 
ustvarjanja  

Obkrožil je ta način izražanja na vseh delavnicah, na katerih je bil prisoten od 1. do 
23. Narisal sem smejoč obraz. (1); v vseh dejavnostih z lutkami. (3). 

V vedenju, 
dejanju 
 

Obkrožil je ta način izražanja na vseh delavnicah, na katerih je bil prisoten od 1. do 
14 in od 19 do 23. Oponašal sem opico, poskočil, kazal veselje z mimiko obraza, 
migal z ušesi, se smejal (1, 2, 3); Vzdihoval sem, se hecal (beri: šalil) in malo tepel 
po roki, ker sem bil živčen. (4); v gibanju in plesu sem bil živahen (5); S smehom in 
mimiko sem izražal zadovoljstvo, veselje. (6, 8, 12); ko smo bobnali po mizi. (8, 
11); Med pantomimo sem se smejal, ker sem bil vesel. (11); malo sem ležal na stolu, 
ker sem bil utrujen od šole in učnih ur (9); pokazal sem različna ČS s telesom in 
obrazom (14). 

Drugo  Na vseh delavnicah, kjer sem bil prisoten, sem jih lahko izrazil v anketi in 
počutjemeru (1.-23.), v počutjemeru (24), (P).   

Udeleženka U4: 
Z besedami, 
v pogovoru 
 

Obkrožila je ta način izražanja na vseh delavnicah, na katerih je bila prisotna od 1. 
do 23. –ko sem delila čustva z drugimi (8). Dobro sem se počutila, ko sem risala. 
Najbolj mi je bilo všeč, ko sem si v glavi zamišljala (beri: vizualizacija), da sem in 
kje sem kot grm. Povedala sem, kako sem se počutila kot grm. (10). 
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Preko 
ustvarjanja v 
dejavnosti 

Obkrožila je ta način izražanja na vseh delavnicah, na katerih je bila prisotna od 1. 
do 23. Zelo natančno sem risala hišo, veliko kamenčkov. Risanje me je spominjalo 
na dedija, ki me je učil risati in ga pogrešam. (4); Predvsem v risanju (7); z glino 
(16). 

V vedenju, 
dejanju 
 

Obkrožila je ta način izražanja na vseh delavnicah, na katerih je bila prisotna od 1. 
do 15 in od 17 do 21. Navdušeno sem se gibala s telesom med slikanjem, se smejala 
(2, 6); Ko sem bila pod mizo in se režala, ker je bilo zabavno in smešno (7); v 
gibanju in plesu, igranju na klavir. Najprej sem vriskala, ropotala in klepetala, ker 
sem bila nemirna (4); Najprej sem bila živčna in sem šla večkrat na stranišče, potem 
vesela in sem se plazila pod mizo (5); Z vriskanjem sem izražala veselje in 
zadovoljstvo. (6); Ko smo se šli igro pozdravljanja, pantomimo, igro barvanje 
prostora in ko sem pokala mehurčke, sem bila vesela, sem skakala in se smejala. (8, 
11, 13). Vizualizacija me je zelo sprostila v telesu (10). 

Drugo (zapisi 
v anketah in 
PČ) 

Na vseh delavnicah razen na eni, kjer sem bila prisotna, sem jih lahko izrazila v 
anketi in počutjemeru. Na drugi delavnici sem morala na ukaz vzgojitelja zapustiti 
delavnico, preden sem izpolnila počutjemer (1.-23.), v počutjemeru (24), (P).   

Izraženo počutje v vedenju in/ ali dejanjih:  Skupaj z udeleženimi U1, U2, U3, U4 smo se na 10 
delavnici odločili, da v prehodni sobi ne bomo imeli več delavnice, ker je v njej premalo intimnosti, 
miru in nas to moti. 
 

Udeleženi so zapisali, da so na vseh delavnicah ubesedili počutje, čustva in ČS. Prav tako so 
jih na vseh delavnicah izrazili preko ustvarjanja v različnih dejavnostih, v vedenju in dejanjih 
pa na večini delavnic: U1 in U4 na dvajsetih, U2 na trinajstih, U3 na devetnajstih. Večinoma 
so zapisali, da so s smehom izražali veselje in zadovoljstvo. Vsi udeleženi so na vsaki 
delavnici, na kateri so bili prisotni podali mnenja o svojem počutju v anketi in intenzivnosti 
svojih ČS v počutjemeru. 

5. Tabela 21 prikazuje odgovore udeleženih na 4. vprašanje v anketi: »Si preko delavnice pri 
sebi kaj spoznal/-a, je kaj drugače?«, ki vsebujejo zapis o počutju, čustvih, ČS v procesu 
delavnic in izjave med zaključnimi pogovori, ki jih razvrstim kot spoznanja. Za vsakim 
odgovorom je številka v oklepaju, ki označuje zaporedno številko delavnice, na kateri je bil ta 
zapisan. Če je bila izjava podana (tudi) na zaključnem pogovoru, to označuje črka P v 
oklepaju, zapisana za izjavo. 

Opomba: V tabeli 21 so podobne izjave zapisane skupaj glede na izraženo ČS na primer: veseli me, 
všeč, spoznal/-a sem in podobno. 

Tabela 21. Zapisi udeleženih o počutju, čustvih, ČS v procesu delavnic in izjave med 
zaključnimi pogovori, ki so razvrščene kot njihova spoznanja 

Sedaj je drugače, spoznal/-a sem: 
Udeleženka U1 je spoznala: 
Na likovni delavnici sem se imela lepo, nisem pričakovala. (1., 7); Moj »poušter« (beri: vzglavnik) 
izgleda osamljen, tako se včasih sama počutim. Rada bi imela posteljnino bolj veselih barv. (1.); –
neskončno rada packam s prstnimi barvami. (2.); Rada: bobnam. (6); –delam s kolažem (22, P); –bi 
delala sama z izvajalko, ker sem tako bolj sproščena. (15); sem se dobro počutila na vseh 
dejavnostih. Všeč mi je bilo:  –da sem sposobna si dobro izmisliti zgodbo in jo tudi zapisati. (4, 23).–
abstraktno risanje, pozdravi s prsti, ko smo barvali prostor in bobnali, takrat sem se tudi dobro 
počutila –vodenje in sledenje –risanje družine s simboli. (5, 6, 8, 9); –spoznala, da se v sanjah (beri: 
v vizualizaciji) zelo dobro počutim in se sprostim, rada bi bila v njih še kakšno uro in večkrat to 
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dejavnost. –da sem velik cvetni grm. (7, 9, 10); Všeč –velike, divje, svobodne živali, spoznala, da 
sem tudi sama rada svobodna–med pantomimo, risanjem in fotografije, tudi dobro počutila. (11)–
delati z glino in sproščanje, oboje miže (16, 18); Likovna in gibalna dejavnost sta mi bili najbolj 
všeč. (6); Dobro sem se počutila in všeč mi je bilo gledati slike slikarjev. (13); spoznala, da je 
zanimivo, ko sem razmišljala o lastnostih in ko smo združevali živali (12, P); Čutim, da veliko vem. 
(6); Pokazala in doživljala sem čustva. (7, P); – da oče zavzema največ mesta v srcu in na sliki. Brata 
nisem hotela narisati, ker sem jezna nanj. (9); –Lahko čutim več čustev naenkrat. (11, P). Različna 
čustva sem doživljala različno močno. Včasih sem nemirna, takrat se težko umirim, bolje sodelujem 
in sem zbrana, če ne sedim pri U4. spoznala da sem dobro pokazala čustva, ČS v pantomimi, (14); z 
glino sem videla, da imam jezo (18); da, če sem utrujena  nočem več sodelovati in če se glasno 
jezim, sem še bolj utrujena. (19); –zelo vesela, ker smo delali z glino, ker smo malo podaljšali, nisem 
želela nehati, ker mi je bilo dobro, čeprav me je čakala večerja, poljubček izvajalki– (21). 
Udeleženka U2 je spoznala: 
Všeč: masažna žoga in da smo se z njo masirali. Med tem sem se počutila zelo dobro.(3); Najbolj 
všeč: –danes likovna dejavnost. (6, 11); Všeč, ko smo bobnali. (8); –da smo za vsakega člana družine 
našli en izraz, da sem razmišljala, kako jih lahko drugače upodobim. (9); – slike I. Kobilica. (13); –
ker smo metali na koš. (21); Raje bi delala z glino, ne pa z vodenkami. Všeč, da smo na koncu delali 
z glino. (16); Pesem A. Štefan mi je bila všeč, zelo zanimiva, posebej del o zlatem jabolku, ki ga vsi 
iščejo. (19); da raje plešem, če sem sama. (21); Rada rišem z različnimi barvami, želela sem risati z 
barvami od vseh udeleženih. (4); Zanimivo:  mi je bilo, da sem šele, ko sem pripovedovala videla, da 
palma dela grmu senco in da kljub temu, da je vroče in ni vode ima grm sadeže. (10); –ko sem 
združila skupaj živali in razmišljala o svojih lastnostih (12); Spoznala, da je normalno, če čutiš, da 
nekomu ne moreš, takoj vsega povedati. (1); Vedela sem, kaj je to samozavest in vztrajnost, samo 
nisem znala razložiti. Sedaj pa to znam. (8); Čutim različna čustva, nekatera podobno močno, 
nekatera sploh ne čutim (11); Med delavnico in po njej sem se bolje počutila kot na začetku (13); 
Včasih čutim eno čustvo, včasih drugo. Ko gledam počutjemer vidim, da včasih čutim več ČS 
naenkrat in da jih čutim različno močno. (14, P); Miže sem naredila lonček za kavo, pri opisu izdelka 
sem spoznala da se počutim kot zvonček na travniku (15); Učila sem se razumevanja in vživljanja v 
počutje in čustva drugih. Najprej mi je bilo spraševanje o počutju prepogosto, kasneje sem se tudi 
sama začela spraševati, kako se počutim ob različnih stvareh. To se mi zdi v redu. Bolj vem, kako se 
počutim. Tudi, če slabo je v redu, da vem. Še vedno včasih ne povem drugim. (P). 
Udeleženec U3 je spoznal: 
–da bi zelo rad: imel dobro frizuro z rukezo. (1); – igral na boben in z lutkami. Super sem se počutil  
pri masaži z žogicami, to sem počel prvič. (3); da sem zelo užival, ko sem preizkušal različne tehnike 
packanja, risanja z rokama, ko sem tapkal z barvo. (2); dobro sem se počutil: –ko sem plesno, 
gibalno kazal valove. (4); –v vseh dejavnostih (6); –v svojem varnem prostoru in spoznal sem, kakšen 
je (7); –da, kadar se dobro počutim se vidim kot svetlo modra barva. Zanimivo, novo mi je bilo, ko 
sem risal člane družine na drugačen način in se pogovarjal z njimi. Sem bil bolj sproščen, ker sem jih 
lahko narisal, kot sem želel. (9); Všeč: mi je bilo stiskanje žogic in da sem spoznal igranje na boben. 
(3); Spoznal sem, da znam pisati zgodbe, najprej sem mislil, da ne znam. (5);– da sem dober bobnar, 
dejavnost zrcaljenje in abstraktno risanje. (8); Všeč dejavnost z glino. Najprej sem mislil, da  mi ne 
bo. Rad bi še delal z njo. (15); Spoznal sem, da dobro ugibam in kažem živali. (11); –da  lažje sledim 
kot vodim (12); Zanimivo mi je bilo oblikovati z zaprtimi očmi. Želel sem narediti hišo, pa sem 
naredil zajčkovo glavo. (15); Sem hotel rajši delati z glino, kot pa s čopičem. Všeč, da smo na koncu 
delali še z glino. (16); Spoznal sem, da če sem pri nečem uspešen, sem dolgo vesel. (1); – da se 
včasih izljučim iz delavnice in ne opazim, kaj drugi delajo (14); –raje plešem, če sem sam (21);– da 
dobro ugibam, kažem živali. Med pantomimo sem bil vesel. U1 sem med pogovori o risbah odločno 
prosil, da naj da mir. Na delavnici so mi bile najbolj všeč pantomima in risanje. (11); Zadovoljen, 
ker sem bil sposoben narediti lepe abstraktne slike iz kolaža, že ko sem delal prvič. (22); Ko sem risal 
sem čutil, da bi rad bil tak kot kralj v zgodbi, da bi odločal sam o sebi. Želel sem narediti zgodbo z 
veselim koncem in sem jo naredil (23, P). Na dejavnosti mi je bilo enako všeč vodenje in sledenje, 
čeprav v življenju raje samo sledim. (6, P); Na delavnici se učim ocenjevati različna ČS. Včasih takoj 
prepoznam čustvo, včasih težko. Delavnica s čustvi zelo všeč, veliko sem se naučil. (14). 
Udeleženka U4 je spoznala: 
Zelo sta mi bili všeč obe dejavnosti: risarstvo (beri:likovna dejavnost) in ko smo bili na tleh in se 
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oponašali (beri:zrcaljenje) (2); – ples po moji izbiri na klasično glasbo (4); – na ta način risati 
družino. (9–všeč da smo podelili svoje občutke, na začetku, čeprav sem bila žalostna. Na delavnici 
sem bila žalostna na začetku in potem malo vesela. Slikala sem svojo žalost in sem imela dober 
občutek. Na koncu sem bila pa že srečna. (8); Spoznala sem, v kakšnih simbolih vidim družino, da se 
čutim z bratom (ime) najbolj povezana, z drugimi otroki pa ne toliko. (9); –da sem lep cvetni grm. 
(10); uživala med risanjem, srečna na delavnici. (2); Dobro sem se počutila, ko sem vodila ples, 
všeč, da so drugi ponavljali za mano. (4); Imela sem se zelo lepo, počutila zelo dobro in uživala. 
Delavnica je bila dobra, sprva sem mislila, da ne bo tako »kul, vesela, ker sem zmagala. (11); Dobro 
sem se počutila in bila vesela, ker sem lahko igrala klavir. (12); Med ustvarjanjem sem se res dobro 
počutila, bolje kot prej. (13); Zelo mi je bila všeč ta delavnica, sem se zabavala, všeč, da sem jo sama 
oblikovala, da si (izvajalka) pomagala narediti sonce, da zdaj vem, da ni Bučko kriv smrti, da sem 
divjala z ogrinjalom, da sva peli in igrali skupaj in da si gledala fotke mojega doma, da te je zanimalo, 
kje živim. (18); vesela, ker sem sestavila zgodbo (23); Na delavnici sem se imela super, hvala za 
izbiro risanja (beri: ker sem narisala kar sem želela), hvala še enkrat.(5) ; Danes mi je bilo zelo dobro. 
Sem uživala in se sprostila, ko sem delala z glino. (16); Spoznala –da sem bila na začetku žalostna, 
potem pa mi je bilo naenkrat všeč, sem bila vesela, sem se tako smejala, da sem se zabila v steno, 
sem si rekla, da je okej (OK), ker se nisem mogla zadržat. (7); Zanimivo mi je bilo, ko sem 
razmišljala o svojih lastnostih in lastnostih živali in kako bi združila skupaj obe živali. To sem delala 
prvič, všeč. (12); Zelo rada: –plešem (21); –oblikujem, rišem, –bi še naprej hodila na delavnice. (18); 
–delam kolaž, uživala, ko sem rezala z nazobčanimi škarjami in lepila. Na koncu delavnice mi ni bilo 
všeč, ker U1 ni ubogala in pospravila. (22); Delavnice mi pomagajo k boljšemu počutju. Grozne 
sanje, ki jih imam so manj grozne, me manj strašijo po delavnici. (19, P); Včasih mi je bilo težko 
pobarvati številko v počutjemeru (beri: določiti intenzivnost ČS). 
 

Ugotovljam, da so udeleženi v svoja spoznanja vključili: da so se dobro počutili ob nečem, 
nekaj jim je bilo všeč, zanimivo in nekaj so radi počeli. Povezali so, na primer, da če jim je 
nekaj všeč, se dobro počutijo, če so uspešni so veseli. U3 je med risanjem čutil, da bi rad bil 
tak kot njegov lik. U1 je rekla, da se včasih počuti tako kot nekaj v njenem izdelku. U4 je 
čutila, na začetku žalost, potem ji je bilo všeč, nato je bila vesela in na koncu že srečna. 
Udeleženi so po mojem mnenju prišli do nekaterih pomembnih spoznanj, ki sem jih zapisala 
poševno. Za vsakega udeleženega sem izbrane zapisala ponovno v Tabeli 22. 

Tabela 22. Nekatera spoznanja udeleženih o počutju, čustvih in ČS    

U1 je spoznala: Pokazala in doživljala sem čustva. Različna čustva sem doživljala različno močno. 
U2 je spoznala: V počutjemeru sem videla, da včasih  čutim več čustev in ČS naenkrat in da jih čutim 
različno močno. 
U3 je spoznal: Na delavnici se učim ocenjevati različna ČS. Včasih takoj prepoznam čustvo ali ČS   
včasih težko.  
U4 je spoznala: Delavnice mi pomagajo k boljšemu počutju.  
 

6. Načini izražanja počutja, čustev, ČS udeleženih ob izbiri različnih motivov slik, v 
ustvarjanju, ob pripovedovanju o izdelkih in v pogovorih na osrednjo temo. Prikazala jih bom 
s pomočjo tabel na primerih delavnic. 
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Tabela 23. Načini izražanja ČS udeleženih med pripovedovanjem v prvi osebi: Jaz kot del 
risbe ali izdelka 

Druga delavnica. Skupinska delavnica št. 1.: Prstno slikanje, prosta tema 
Pripoved v prvi osebi. Na sliki bi bil/-a... 
U1 je povedala: U3 je povedal: 
Sem kaktus. Počutim se dobro. Rada imam in 
rada gledam rožnato nebo. 

»Sem vulkan. Bruham ogenj. Sem zraven vode in 
travnika. Vsake toliko časa izbruham malo ognja, 
kadar sem žalosten ali jezen. Sedaj nisem. 

U2 je povedala: 
Sem balon, kot balon rada letim.  
U4 je povedala: 
Sem modro-rdeče-bela zastava. Okrog mene je samo zrak. Nisem pritrjena na palico, sem svobodna. 
Letim kot preproga. Tako sem lahka, da me zrak drži, da ne padem. Sem sproščena. Letim v daljne 
kraje. Rada imam morje. Plavam nad Izolo in gledam otroške zabave. Eni plavajo, drugi pojejo ali 
plešejo. Nekdo igra klavir. Eni nastopajo na odru. Jaz zelo rada nastopam na odru. 
Sedma delavnica. Skupinska delavnica št. 5: Moj varni prostor 
U1 je povedala: U3 je povedal: 
Jaz sem kraljica. Ni preveč dobro biti kraljica, 
nisem rada kraljica. Kadar se slabo počutim, se 
zatečem v ta svoj varen prostor, sanjarim o tem.  

Sem trgovina Jager. Počutim se super, ker imam 
vse, kar želim, pa še denar imam. 

U2 je povedala: U4 je povedala: 
Sem na vrhu nebotičnika v Los Angelesu. Tam se 
zelo dobro počutim. Všeč mi je zgoraj. 

Sem sonce Mini Jon. Biti tako sonce, je zelo v 
redu. 

Deseta delavnica. Individulna delavnica št. 4: Jaz cvetni grm 
U1 je povedala: U4 je povedala: 
Trenutno sonce zahaja, takrat se počutim zelo 
dobro. Super se počutim kot cvetni grm. 

Malo me boli, malo me žgečka, je smešno in 
malo žalostno. Počutim se slabo, ker dežuje. 

U2 je povedala: U3 je povedal:  
Ne počutim se dobro kot grm v puščavi.  Kot grm se počutim v redu. 
 

Tabela 24. Načini izražanja ČS udeleženih med opisovanjem nekaterih likovnih izdelkov 

Prva delavnica. Individulna delavnica št. 1: Avtoportret 
U1 je povedala: U3 je povedal: 
Jaz si želim prevleko živih, mavričnih barv.  
Na risbi imam zlate, skuštrane lase, ker sem 
zaspana. Sem čudna. Drugače imam rumene lase, 
to mi je lepa ženska barva. Tako dolge lase ima 
od brata punca. Narisala sem se, kot da sem ona. 
Tudi jaz bi rada imela tako dolge lase. Na risbi 
sem dobre volje. Z risbo sem zadovoljna.  

Narisal sem vesel obraz čez ves list, z velikimi 
smejočimi usti, ker sem vesel. Obraza nisem 
pobarval, ker se mi zdi tako bolje. Narisal sem si 
»rukezo«, ker bi jo zelo rad imel. Prosim frizerja, 
druge otroke v MD, pa mi jo ne znajo narediti, 
zato sem jezen in žalosten, bom še vztrajal. 
 

U2 je povedala: U4 je povedala: 
Nočem risati telesa. Narisala sem se veselo, na 
risbi se smejim. 

Narisala sem se kot Vajano. Ona ima posebne 
moči posebej, ko dela z vodo. Rada bi imela take 
moči.  

Tretja delavnica. Skupinska delavnica št. 2: Lutke 
U2 je povedala: 
Na sliki bi bila kokos. Včasih se počutim kot kokos trdna navzven in občutljiva znotraj.  
U3 je povedala: 
Lutka »kulski« Bine je vesel in kaže jezik. Tako je vesel, da ima eno oko gor in drugo dol. Je malo 
nor, kupil si je vijolične uhane in jih nosi. Z lutko sem zadovoljen. Če bi imel čas, bi želel narisati še 
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kitaro in klobuk, ju izrezal in prilepil (lutki) Binetu, potem bi mi bil še bolj všeč. 
Deveta delavnica. Individulna delavnica št. 3: Začarana družina  
U1 je povedala: U3 je povedal: 
Z očetom sva se vrgla v sneg. Bilo je zabavno, 
takrat sem bila vesela. Oče zavzema največ mesta 
v mojem srcu in na sliki. Vijoličen majhen 
kvadratek je nečakinja. Zelo jo imam rada. 
Majhna oranžna pika na sredini sem jaz, tako se 
vidim. Rdeč srček je mami, ker jo vidim tako, da 
me ima rada. Brata, ki mi nagaja, nisem narisala, 
njega imam najmanj rada.  

Sem nogometna žoga. Včasih imam občutek, da 
moram kot nogometna žoga stalno skakati sem in 
tja in da me drugi prestavljajo, brcajo. Mama je 
solza. Ni mi všeč, ker pogosto joče in je žalostna. 
Všeč mi je, ker je prijazna, dobro peče in kuha. 
Ni mi všeč, kadar je sestra sitna. Rad bi se spočil. 
Žoga bi bila rada na miru, ne da stalno skače, 
tako kot drugi hočejo. 

U2 je povedala: U4 je povedala: 
Jaz sem strela, ker sem živčna, včasih tečna. Oči 
je klicaj. Ne maram klicajev, mi gredo na živce. 
Pri bratu in mami mi je vse v redu, pri očetu pa 
nič.  

Mami je roza barve, ker mi je najbolj všeč ta 
barva. Zraven sem narisala srček, ker jo imam 
rada. Midva z bratom dvojčkom sva hribi, skupaj 
sva. Brata imam rada in sva povezana kot hribi.  

Devetnajsta, dvajseta delavnica. Individualna delavnica št. 7 in 8: Pot I in Pot II  
U1 je zapisala in povedala: U3 je zapisal in povedal: 
V sedanjosti bi pustila žalost. V sedanjosti bi pustil strah. 
U2 je zapisala in povedala: U4 je zapisala in povedala: 
V sedanjosti bi pustila žalost. V prihodnost bi 
vzela veselje, zadovoljstvo in da bi bila 
zadovoljna. 

V prihodnost bi vzela  veselje. 

 

V Tabeli 25 prikazujem ustvarjanje in dejavnosti, v katerih je bila tema raziskovanje, 
prepoznavanje in izražanje ČS. V njih so udeleženi izražali čustva, ČS v ustvarjanju, v 
pogovorih o izdelkih, doživljanju procesa in o osrednji temi.  

Tabela 25. Načini izražanja čustev, ČS udeleženih v dejavnostih, ustvarjanju, v pogovorih o 
izdelkih in osrednji temi, ki je bila raziskovanje, prepoznavanje in izražanje čustev, ČS  

Dejavnosti, ustvarjanje: 
1 Izražanje izbranega čustva v likovnem izdelku. Vsi udeleženi so si izbrali čustvo žalost. 
2 Izražanje čustva veselja v likovnem izdelku. 
3 Izražanje čustva jeze v glini, z odprtimi in zaprtimi očmi. 
4 Izražanje občutka, ko si nekaj dosegel in si ponosen, z zaprtimi očmi v glini 
5 Med gibalno dejavnostjo se udeleženi postavi pred besedo čustva ali ČS, ki ga je največ 

doživljal med vikendom, doma. 
6 V kipu udeleženi pokažejo določeno ČS, čustvo.  
7 V gibanju po prostoru udeleženi pokažejo določeno ČS, čustvo. 
8 Dejavnost Kolaž čustev, s katero se udeleženi učijo prepoznavanja čustev pri drugih. Navodila: 

izberi najmanj 5 fotografij, ki prikazujejo različna čustva, ČS ljudi. Nad vsako fotografijo 
napiši, katero ČS, čustvo prikazuje in v oblakih, kaj ljudje na fotografijah mislijo ali govorijo. 
Izmed vseh fotografij na kolažu izberi čustvo, ki je tebi najpomembnejše. 

9 Po plesu izrazi svoje občutke, počutje, čustva, ČS v glini 
10 Po dejavnostih izrazi svoje občutke, počutje, čustva, ČS v glini 
 

V Tabeli 26 so predstavljene izjave udeleženih, ki so jih podali v pogovoru o likovnem 
izdelku, v katerem so izrazili posamezno čustvo, počutje. Celoten izdelek nosi naslov 
izraženega čustva ali počutja, kot na primer Veselje, Žalost. 
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Tabela 26. Izjave udeleženih v pogovoru o likovnem izdelku 

U1 je povedala: Po plesni dejavnosti sem se počutila veselo, to sem izrazila v glini, naredila, sem se, 
kako plešem z mami, to me je spomnilo na tisti čas, ko je bila še mami z mano. Obe sem naredila 
veseli. Imava se dobro in sva veseli, ko pleševa. 
U2 je povedala: Upodobila sem svojo žalost, najbolj žalostna sem bila, ko mi je poginila psica. 
U3 je povedal: Na sliki sem izrazil svojo žalost. To čutim, kadar mama veliko joče. 
U4 je povedala: Iz gline sem naredila rožo, ker se počutim dobro in lepo, tak občutek imam kot da 
rastem – ne da zares rastem – tako drugače od znotraj, v telesu, no, pa tudi se mi zdi v glavi, ko 
razmišljam in da cvetim kot roža – ne zares –ampak ja, tudi zares. 
U4 je povedala: Žalost, ki sem jo izrazila, me spominja na žalost, ko sem padla in si razbila glavo. 
Žalostna sem tudi, ko se spomnim na vse ljudi, ki trpijo, ko jih kurijo v peklu. 
 

          

 Slika 9, 10. Žalost. 

 

                     

Slika 11. Veselje, Ples z mamo.                                      Slika 12. Dobro počutje, Cvet. 
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Slika 13. Kolaž čustev. 

 

           

 

 

Slika 14, 15, 16. Zelo dobro se počutim, srečen/srečna sem, kadar/če... 
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Tabela 27 prikazuje opis izbora med različnimi slikami, fotografijami in ilustracijami na 12. 
delavnici. Celotna delavnica je bila namenjena ozaveščanju dobrega počutja, želja, dvigu 
razploženja in usmerjanju udeleženih na pozitivno. 

Tabela 27. Opis izbora med različnimi slikami, fotografijami in ilustracijami udeleženih 

17. delavnica, 12. skupinska  delavnica:  
Vse kar vpliva, da se dobro, zelo dobro počutim in/ali sem, bi bil srečen/srečna: 
UVOD  
Predstavitev in utemeljitev izbora ilustracije 
U1 je povedala: U3 je povedal: 
zamudila izbiro (zapis izvajalke) Izbral sem mačka v kopalkah na morju. Rad 

imam poletje, dobro se počutim, ker je toplo in 
me ne zebe. Rad se peljem z jadrnico.  

U2 je povedala: U4 je povedala: 
Roka, ki slika mak. Rada imam rdeči mak. Zeleni travnik, tam se najbolje počutim, 

skakanje, gibanje to imam rada. 
Predstavitev dveh knjižnih kazal, ki prikazujejo stvari, ob katerih se ali bi se dobro počutil/-a 
U1 je povedala: U4 je povedala: 
Kužek je najbolj luškan in bi bila srečna ob njem. 
 

Pes mi je najbolj všeč, bi rada imela takega psa 
ob sebi, bi bila srečna. 

Pingvinček mi je luškana morska žival, se dobro 
počutim, ko ga gledam. 

Najraje imam vijolično in roza barvo, zato sem 
izbrala kazalo z vzorcem v teh barvah. 

U2 je povedala: U3 je povedal: 
Izbrala sem psa, ker me spravlja v veselje. Imam 
jih rada.  

Rad imam vijolično barvo, lavando, ker lepo diši 
in bazen, ker imam rad vodo. Sliko terase, 
drevesa in stolov si predstavljam, kot da je vse to 
nekje ob bazenu. Na takem mestu bi bil rad, bi bil 
srečen. Všeč so mi lepe fotografije. 

Izbrala sem knjigo. Predstavljam si, da je knjiga 
o ljubezni, ker ima jabolko obliko srca.  

Drugo kazalo je motiv božič, ker rad dobivam 
darila in takrat vedno, kaj dobim. 

OSREDNJI  DEL  
Predstavitev izbire velikih fotografij kraja, kjer se ali bi se najbolje počutil/-a, bi bil-a srečen/srečna. 
Najbolje bi se počutil/-a.... 
U1 je povedala: U3 je povedal: 
-v mestu ob vodi, kjer je veliko ljudi, zgradb, hiš. - na morju ali v mestu ob morju 
U2 je povedala: U4 je povedala: 
- na žitnem polju. Žito je mehko. Nanj bi položila 
dekco in sedela. Bi si odpočila od življenja. 

- na travniku, kjer je tudi mak. Podobni travniki 
so tam, kjer sem doma, tam sem res srečna.  

 

Tabela 28 prikazuje izjave udeleženih ob opisu likovnega izdelka kolaža. Vsak je po želji 
izrezal iz revij fotografije za kolaž z naslovom: Kraji ljudje, živali, stvari, dejavnosti ob 
katerih se ali bi se dobro počutil/-a in sem/bi bil srečen, srečna. 
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Tabela 28. Izjave udeleženih ob opisu likovnega izdelka kolaža   

17. delavnica. 12. skupinska  delavnica 
Zelo dobro se počutim, srečen/srečna sem, kadar/če.... 
Udeleženka U1: Udeleženka U2: Udeleženec U3: Udeleženka U4: 
Imam mehke blazine. Sem na računalniku ali 

računalniških tablicah. 
Igram nogomet, tečem, 
kolesarim,smučam. 

Smučam. 

Jem »pomfrit« in 
sendvič Mc Donald. 

Sem ob morju. Rada bi 
šla na Malto. 

Sem v mestu ob morju. Sem na snegu. 

Sem v gorah, v hribih 
ali v gozdu. 

Bi imela zbirko 
mobitelov Iphone 7 
plus. Enega bi podarila 
bratu. 

Sem v gorah, v 
hribih,všeč mi je, ko 
prideš na vrh in imaš 
razgled. 

Rada bi skakala s 
smučmi. 

Sem z dojenčkom. Sem v naravi. Sem na računalniku za 
igrice, PC4. 

Sem z dojenčki ali jih 
gledam. 

Gledam  ognjemet. Gledam ognjemet. Če bi imel Iphone 
mobitel. 

/ 

Gledam, opazujem 
medveda, risa ali 
volka. 

Bi imela tako posteljo 
za psa. 

Gledam zasneženo 
pokrajino.  

/ 

 

Tabela 29. Izbrani primeri izražanja počutja, čustev, ČS v pogovorih o glavnih temah   

Glavna tema:veselje in smeh 
U1 je povedala: »Vedno sem si želela mlajšega bratca ali sestrico, sem vesela, da imam sedaj 
nečakinjo. Ona me najbolj spravi v smeh. Jaz sem tista, ki se najbolj smejem v naši družini.« 
U3 je povedal: »Sprošča in zabava me glasba. V smeh me spravljajo šale, če kdo smešno pleše in 
klovni.« 
U4 je povedala: »V moji družini se jaz največ smejim. Ati in mami me včasih spravita v smeh.« 
Glavna tema: čustva in ČS  
U1 je povedala: »Kadar sem zaljubljena, včasih hodim okrog, kot da sanjam, najraje bi igrala klavir, 
takrat sem bolj vesela in zadovoljna, se več smejim. Kadar sem jezna ali vesela, skačem, le drugače 
gledam, kadar sem jezna. Včasih sem živčna, takrat kričim, če sem nemirna nagajam.« 
U2 je povedala: »Kadar sem žalostna ali jezna, poslušam glasbo. Ko sem jezna, včasih mečem stvari. 
Ko sem vesela se smejim. Čustvo, ki ga najlažje pokažem drugim, je veselje. Lažje pokažem jezo kot 
žalost. Žalost bolj skrivam. Ko sem zaljubljena, pišem pismo. Skoraj nikoli ne govorim o čustvih, bolj 
jih držim v sebi. Na naših delavnicah (PZLD) sem že pokazala veselje, žalost in jezo.« 
U3 je povedal: »Kadar sem vesel se smejim, kadar sem jezen bi najraje razbijal stole, vendar jih ne. 
Včasih zaloputnem z vrati ali diham, da se umirim, včasih poslušam glasbo. Jezo izmed vseh čustev 
najtežje izrazim, žalost lažje. Kadar sem žalosten, jočem. Redko govorim o čustvih, redko rečem, zdaj 
sem žalosten.« 
U4 je povedala: »Značilna zame sta jeza in veselje.« 
 

7. Način izražanja počutja, čustev, ČS udeleženih v pogovoru o problemu  

Udeleženki U2, U4 in udeleženec U3 so na nekaterih individualnih, U2 in U3 tudi na eni 
skupinski delavnici izpostavili različne težave v odnosu do vrstnikov ali komunikaciji z 
družinskimi člani in se želeli o tem pogovoriti. Ob tem so včasih sami izrazili ČS ali na mojo 
spodbudo v pogovoru. V pogovoru, z igrami vlog in s PZLD sem jih učila uspešnejše 
komunikacije, vedenja in izražanja čustev, ČS. Glede na drugi del RV4 zapišem, da sta bila 
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U2, U3 in delno U4 uspešna pri uvajanju novih načinov vedenja in izražanja v praksi. U3 je 
prvič v življenju mami povedal, kako se on počuti, kadar ona veliko joka. 

Odgovor na RV4a– Kako so po mnenju udeleženih uporabljeni ustvarjalni pristopi in 
pristopi PZLD vplivali na na čine izražanja njihovega počutja, čustev in čustvenih stanj? 

Iz pridobljenega gradiva povzamem, da je mnenje udeleženih, da so lahko delili počutje 
čustva, ČS, s prisotnimi na delavnici. Prav tako so podali mnenja, da so jih izražali na vse 
načine, ki so bili ponujeni kot možnost izražanja v anketi: z besedami, v ustvarjalnih 
dejavnostih, v vedenju, z barvanjem intenzivnosti ČS, v počutjemeru in z risanjem obrazov v 
anketi. V vedenju in dejanju so jih izražali na večini delavnic. Na vseh delavnicah, na katerih 
so bili prisotni, so jih ubesedili: preko opisov izdelkov, pripovedovanja o izdelkih in v prvi 
osebi, v svojih spoznanjih in v pogovorih.  

Zaključim, da so po mnenju udeleženih uporabljeni ustvarjalni pristopi in pristopi PZLD 
vplivali na načine izražanja njihovega počutja, čustev in čustvenih stanj pozitivno, saj so jim 
le- ti omogočili številne načine izražanja počutja, čustev, čustvenih stanj in občutkov. 
Udeleženi so glede na individualno likovno oceno emocij, ki vključuje tako splošno čustveno 
področje kot samopodobo, napredovali. 

Gradivo za odgovor na RV4b:  

V tem delu poglavja najprej predstavim začetno in končno likovno oceno socialne interakcije 
udeleženih v skupini. Nato predstavim odgovore udeleženih na vprašanje v anketi: Si lahko 
delil/-a izkušnje, mnenja in razmišljanja z drugimi? Razloge, ki so jih navedli vsi udeležniv 
zaključnem pogovoru, zakaj so jim bile individualne delavnice bolj všeč kot skupinske in 
skupinske bolj kot individualne. Podam svoja opažanja o spremembi vedenja in komunikacije 
udeleženih v procesu in odgovore udeleženih na vprašanje: Kakšne spremembe opaziš v 
svojem vedenju in komunikaciji, v zaključnem delu procesa izven ustvarjalnih delavnic 
PZLD? in Ali bi želel/-a z obiskovanjem slednjih nadaljevati? Napišem mnenje vzgojiteljice o 
spremembi vedenja, ki ga je podala za dva udeležena v novembru 2016 in aprilu 2017. Z 
gradivom bom odgovorila na drugi del četrtega raziskovalnega vprašanja. 

RV4b – Kako se je v procesu ustvarjalnih pristopov in pristopov PZLD spreminjalo 
vedenje, komunikacija in socialna interakcija udeleženih po mnenju izvajalke in kako 
izven delavnic po mnenju udeleženih, ki so ga podali v zaključnem delu procesa ? 

1. Likovna ocena socialne interakcije udeleženih v skupini  

Likovna ocena meri socialno interakcijo s pomočjo likovnega medija (Kariž, 2005). 
Utemeljile so jo Harriet Wadeson (Wadeson, 1993) in Marian Liebman (Liebmann, 2004).  

Potek izvedbe sem v celoti, oblikovanje kategorij za opazovanje likovnega izražanja in 
nebesedne komunikacije udeleženih pa le delno povzela po B. Kariž (2005): (1) uporaba 
slikovne površine, (2) likovna komunikacija z drugimi, (3) vključevanje v sliko drugih, (4) 
sprememba prostora ob mizi, (5) druga nebesedna komunikacija. Sledila sem tudi 
priporočilom M. Liebmann (2004). 
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Oceno socialne interakcije v skupini za vse štiri udeležene sem izvedla na začetku novega 
šolskega leta na 5. in jo ponovila na 21. delavnici v zaključnem delu procesa. Navodila za 
dejavnost in način točkovanja so v prilogi 6.  

Začetna ocena (5. delavnica) Skupni likovni izdelek: 
 
Skupno število točk za celotno skupino je 25. 
 
Odstotek za celotno skupino je 42. 
 

 

 
 

Slika 17. Začetna ocena socialne interakcije udeleženih. 

Slika 17 prikazuje odstotek in skupno število točk začetne ocene socialne interakcije 
udeleženih ter skupni likovni izdelek.  

Opomba: Barve vsakega udeleženega v likovnem izdelku so različne, vendar ne zato, ker bi se udeleženi 

vključevali v risbe drugih, temveč ker niso risali le z voščenko ene barve, kot je bilo navodilo.  

Tabela 30. Začetna ocena socialne interakcije udeleženih    

Začetna ocena socialne interakcije (5. delavnica) 
Značilnosti likovnega izražanja in nebesedne 
komunikacije 

Udeleženi 
U1 U2 U3 U4 

Uporaba risarske površine 2 1 1 1 
Likovna komunikacija z drugimi 2 2 1 1 
Vključevanje v risbo drugih 2 1 1 1 
Sprememba prostora ob mizi 1 1 1 1 
Druga nebesedna komunikacija (očesni in telesni 
dotik) 

2 1 1 1 

Skupaj število točk 9 6 5 5 
Skupaj % 60 40 33 33 
 

Tabeli 30 in 31 prikazujeta rezultate začetne (Tabela 30) in zaključne (Tabela 31) ocene 

socialne interakcije v točkah in odstotkih za posamezne udeležene. 
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Zaklju čna ocena (21. delavnica) Skupni likovni izdelek: 
Skupno število točk za celotno skupino je 53. 
 
Odstotek za celotno skupino je 88. 
 

 

 
 

Slika 18. Zaključna ocena socialne interakcije udeleženih. 

Slika 18 prikazuje odstotek in skupno število točk zaključne ocene socialne interakcije 
udeleženih ter skupni likovni izdelek.  

Tabela 31. Zaključna ocena socialne interakcije udeleženih 

Zaklju čna ocena (21. delavnica) 
Značilnosti likovnega izražanja in nebesedne 
komunikacije 

Udeleženi 
U1 U2 U3 U4 

Uporaba risarske površine 2 1 3 3 
Likovna komunikacija z drugimi 2 3 3 3 
Vključevanje v risbo drugih 3 3 3 3 
Sprememba prostora ob mizi 3 3 3 3 
Druga nebesedna komunikacija (očesni in telesni 
dotik) 

2 3 2 2 

Skupaj število točk 12 13 14 14 
Skupaj % 80 87 93 93 
 

 

Slika 19. Primerjava začetne in zaključne ocene socialne interakcije za posamezne udeležene. 

Slika 19 prikazuje, da so udeleženi glede na oceno socialne interakcije v skupini različno 
napredovali, pri vseh opazimo izboljšanje socialne interakcije. Zaključna ocena se je najbolj 
izboljšala pri U3 in U4 in sicer za 60 %, pri U2 za 47 % in pri U1 za 20 %. Vidimo, da se je 
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pri U1, pri kateri je bila začetna ocena najvišja izmed vseh udeleženih (60 %), izboljšala za 
najmanj.  

Tabela 32. Primerjava začetne in zaključne ocene socialne interakcije za celotno skupino  
 

 

Slika 20 prikazuje obe povprečni oceni socialne interakcije za celotno skupino udeleženih v 
grafu. Začetna ocena je 42 %, zaključna ocena pa 88 %. Povprečna ocena socialne interakcije 
udeleženih s pomočjo likovnega medija za celotno skupino kaže izboljšanje za 46 odstotkov. 
Posamezni udeleženi so napredovali različno. 

 

Slika 20. Primerjava začetne in zaključne ocene socialne interakcije za celotno skupino.  

2. Odgovori udeleženih na vprašanje v anketi: »Si lahko delil/-a izkušnje, mnenja in 
razmišljanja z drugimi?« so pokazali, da so vsi udeleženi na vseh delavnicah, na katerih so 
bili prisotni odgovorili, da so izkušnje, mnenja in razmišljanja lahko delili s prisotnimi na 
delavnici. 

3. Udeležene sem v zaključnih pogovorih vprašala, za kaj jim je bila skupinska delavnica v 
primerjavi z individulano bolj všeč in obratno. Vse razloge sem prikazala v Tabeli 46, ki jo 
predstavim v poglavju, kjer odgovarjam na RV6. Na tem mestu iz nje povzemem, katera 
komunikacija, dejavnosti, vedenje so se ponovile kot všečne pri vseh štirih udeležnih.  

Tabela 33. Razlogi, ki so jih navedli vsi udeležni, zakaj so jim bile individualne delavnice bolj 
všeč kot skupinske in skupinske bolj kot individualne 

Predstavite razlogov, zakaj so jim bile individualne delavnice bolj všeč kot skupinske? 
1. Ker smo se pogovarjali sami z izvajalko in ji zaupali svoje probleme in (nekatere) skrivnosti, ki 

jih nismo želeli povedati v skupini. 
2. Sem se sprostil/-a (U1 na splošno, U4 v dejavnostih, U2 in U3 v pogovorih). 
Predstavitev, razlogov, ki so jih navedli vsi udeležnih, zakaj so jim bile skupinske delavnice bolj všeč 
kot individualne? 
1. Ker smo se smejali in zabavali. 
2. Smo se pogovarjali. 
3. Zaradi skupinskih in dejavnosti v paru. 
4. So me udeleženi poslušali. 
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   točke odstotek 
5. delavnica 25 42 
21. delavnica 53 88 
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Iz Tabele 33 vidimo prednosti obeh izvedb po mnenju vseh udeleženih. Prednosti 
individualnih delavnic v komunikaciji in v vedenju za udeležene: (1) sami v pogovorih z 
izvajalko, (2) so se sprostili. Prednosti skupinskih delavnic: (1) so se pogovarjali z vsemi, (2) 
se smejali, (3) skupinske in dejavnosti v paru, (4) drugi udeleženi so jih poslušali. 

4. OPAŽANJA IZVAJALKE O KOMUNIKACIJI, VEDENJU IN O SPREMEMBAH 
KOMUNIKACIJE, VEDENJA UDELEŽENIH V PROCESU Z USTVARJALNIMI 
PRISTOPI IN PRISTOPI PZLD 

Pri predstavitvi uporabljam za pojasnilo sprememb 4 obdobja, na katera je bil razdeljen 
celoten proces. Za lažje predstavljanje bralcu obdobja ponovno zapišem: (1) uvodno je trajalo 
od junija do septembra 2016; (2) prvi osrednji del procesa od oktobra do decembra 2016; (3) 
drugi osrednji del procesa od januarja do prve polovice februarja 2017; (4) obdobje, ki je bilo 
zaključevanje procesa pa od druge polovice februarja do marca 2017. 

Udeleženi so redno prihajali na delavnice. Odsotni so bili le, ko so imeli druge neodložljive 
obveznosti ali jih ni bilo v MD. Na primer U1 in U4 sta bili na taboru in plavanju. U2, U3, in 
U4 so manjkali enkrat, U1 dvakrat. U4 se je priključila po prvi delavnici. 

Opažanja izvajalke o komunikaciji in vedenju – individualna in skupinska  

Opažanja izvajalke za vse ali več udeleženih: 
• Vsi udeleženi so v vseh dejavnostih sodelovali in bili aktivni po najboljših močeh. (U2 je pri plesu 

enkrat le opazovala, vendar je bilo to aktivno, pozorno opazovanje iz bližine, tako, da menim, da 
je na svoj način prav tako sodelovala in bila s skupino). 

• Od druge polovice 3. obdobja vsi večkrat pokažejo empatijo in si nudijo pomoč. Od takrat dalje ni 
konfliktnega vedenja med udeleženimi. 

• V pogovorih so vsi sodelovali. Radi so pripovedovali o sebi. Nihče ni odklonil opisa svojega 
izdelka, kako se je počutil med ustvarjanjem ipd. Njihovi opisi so tekom procesa postajali bolj 
natančni, bogati, vse manj izven konteksta. Ob koncu 2. obdobja in do konca 4., so likovne izdelke 
vse bolj ustrezno povezovali s seboj, izkušnjami in doživljanjem izven delavnic. 

• Mnenje, potrebe in želje so v tretjem in četrtem obdobju izražali pogosteje kot v prvih dveh. 
• V procesu se je izboljšalo njihovo besedno izražanje, napredovali so v bogastvu in v usmerjenosti 

izražanja na temo dejavnosti v pogovoru. 
• Dobro so sprejeli novo dejavnost. Opisovanje elementa ali celotnega likovnega izdeleka v prvi 

osebi,  sodelovali so in pripovedovali. 
• Kadar so prišli na delavnico zelo jezni ali žalostni, smo se najprej pogovorili o tem in pogledali na 

problem z drugega zornega kota. Za tak pogovor je bilo v  procesu od 1. do 3. obdobja potrebno 
vedno manj časa, saj so se vedno hitreje umirili in bili pripravljeni začeti z dejavnostjo. V 3. 
obdobju je bilo za spremembo razpoloženja in začetek dejavnosti dovolj, da so me le kratko 
obvestili o tem, kaj se je zgodilo. 

• V času delavnice se nihče od udeleženih ni pritožil, da bi kdo kršil pravilo o zaupanju izpovedi. 
• V procesu od 1. do 4. obdobja so se učili vedno bolj in hitreje prepoznavati svoja čustva in ČS in 

jih tudi bolj na ustrezen način izražati v času delavnic. 
• Na večini dejavnosti so kazali zadovoljstvo z mimiko in besedami. Od drugega obdobja dalje so se 

večkrat kot do drugega smejali in odkrito pokazali, da se zabavajo in da jim je všeč. U1 in U4 sta 
to zelo odprto pokazali, malo manj intenzivno U2 in U3.  

• Vizualizacijo so izkusili prvič. Pri prvi so se veliko premikali in iskali udobnejše mesto tudi v 
prostoru. Ob njej so se v procesu od 2. do 3. obdobja vse bolj umirili in sprostili. V 1. in 4. 
obdobju ni bilo dejavnosti z vizualizacijo. 

• Nekajkrat v prvih treh obdobjih je bilo zelo težko začeti delavnico, ker bi šli udeleženi raje na 
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igrišče, ker še niso imeli dokončanih šolskih obveznosti in jih je skrbelo ali/in, ker niso bili 
obveščeni o spremembi ure delavnice. Ko pa smo z delavnico začeli, so se hitro sprostili, 
razgovorili, oči so se jim svetile, kazali so zadovoljstvo nad dejavnostim. V zadnjem obdobju 
omenjenih problemov na začetku ni bilo. 

• Praviloma so takoj pokazali zanimanje, se umirili in pozorno prisluhnili, kadar sem začela 
pripovedovati, kaj iz svojega življenja. 

• Skozi celoten proces jim je bilo všeč, da so jih drugi poslušali, ko so govorili. V prvih dveh 
obdobjih so neradi poslušali druge. Do 3. obdobja sta U1 in U4 postali ob poslušanju drugih 
moteči, proti koncu 3. obdobja pa teh problemov ni bilo več. 

• V 3. obdobju so pogosteje pozorno prisluhnili drug drugemu, se tudi spraševali, pohvalili itd. 
• U1, U3 in U4 so od 2. obdobja dalje komunicirali z mano v dodatnih zapisih in risbicah, simbolih 

(obrazih, srčkih in podobno) v anketah. 
• Pravila skupine so večinoma upoštevali. U1 in U4 sta bili na dveh skupinskih delavnicah po 

počitnicah v začetku 3. obdobja zelo moteči. Na individualnih delavnicah, ki so sledile, sem jim 
namenila veliko pozornosti in od takrat dalje sta v skupini dobro sodelovali. 

• Od 3. obdobja dalje sta se U1 in U4 hitreje odzvali na moje opozorilo in prenehali z določenim 
motečim vedenjem. Do konca delavnice in na naslednji ga nista več ponovili. Na koncu 3. in v 4. 
obdobju takšnega vedenja skoraj ni bilo več. 

• U2 in U3 sta prvič v 3. obdobju podali U1 in U4 ustrezno negativno informacijo (kritiko).  
• Pri U1 in U4 sem opazila, da sta bili pogosto bolj pozorni, prijetni, potrpežljivi in sodelujoči na 

individualnih delavnicah v primerjavi s skupinsko. 
• Na 10. (individualni) delavnici sem bila pozitivno presenečena nad zbranostjo, odprtostjo in 

mirnostjo udeleženih v celotnem procesu kljub kontinuiranim posegom drugih oseb v prostor.  
• Tekom procesa se je izboljševalo skupinsko sodelovanje v skupinskih in dejavnostih v paru.  
• Do začetka 4. obdobja so začeli s seboj prinašati pisalne potrebščine in organizirati druge 

obveznosti izven časa delavnice. 
• Po poročanju udeleženih U2, U3 in delno U4 so bili z novimi načini vedenja in izražanja čustev, 

ČS, ki smo se jih učili na delavnicah, zunaj njih uspešni.  
• U2 in U3 sta bila v prvih dveh obdobjih zelo slabe volje, če jih vzgojiteljici nista obvestili o 

datumu ali spremembi ure delavnice. V drugih dveh sta si na vsaki predhodnji delavnici na mojo 
spodbudo zapisala, kdaj je naslednja ali poiskala pri vzgojiteljicah informacijo. 

• Med likovnim ustvarjanjem se praviloma niso pogovarjali, vsak se je poglabljal v svoj izdelek. U2 
in U3 sta za likovno površino večinoma izbrala majhno velikost lista, U1 in U4  pa veliko. U1 je 
bila všeč okrogla oblika papirja. U2 in U3 sta večinoma risala s svinčnikom in suhimi barvicami, 
U1 in U4  sta s tem materialom risali najmanj. Vsi so tekom procesa preizkusili vse materiale. U1 
in U4 sta na vseh dejavnostih ne glede na področje umetnosti zavzeto sodelovali in bili zelo 
angažirani. Pri sprostitvenih dejavnostih sta se v prvem obdobju težko umirili. U2 in U3 sta bila 
zelo zavzeta, angažirana pri sprostitvenih in glasbenih dejavnostih, srednje ali zelo pa pri dramskih 
in gibalnih. 

• Ko smo z dejavnostjo že zaključili, sta U1 in U4 večkrat želeli nadaljevati z ustvarjanjem. 
• U3 in U4 sta imela v prvih dveh obdobjih težave z razumevanjem navodil za dejavnost, potrebno 

jima je bilo večpojasnil, v drugih dveh sta navodila že prvič pravilno razumela. 
• V. Oaklender (1996, str. 236) piše: »Otrok, ki je introvertiran, »potegnjen vase«, ima morda 

potrebo, da »odstopi« od sveta, ki je bolan.« U2 in U3 sta tekom procesa postajala vse bolj odprta 
in pripovedovala o sebi. Menim, da se je izboljšala njuna samopodoba, saj sta pokazala več 
samozaupanja in občasno prevzela vodilno vlogo v skupini.  

• U2 in U3 sta se v 2. obdobju začela zanimati za magistrsko delo. V literaturi sta si ogledala 
fotografije likovnih izdelkov otrok udeleženih v PZLD.   

Opažanja izvajalke o udeleženki U1: 
• V dejavnostih je bila kreativna, samostojna in sodelujoča.  
• Pri skupinskih dejavnostih je bila »močna« članica. Na primer, ko se je morala skupina uskladiti z 

gibanjem, so vsi sledili U1. Na prvem skupinskem risanju je bila pobudnica kršitve pravila 
menjave voščenk. V skupinski sliki ob glasbi je začela z voščenko zvočno tapkati na list, takoj sta 
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ji sledila dva udeležena.  
• Večino posamezne delavnice je bila prijetna, v nekem delu delavnice pa se je začela neustrezno 

vesti, na primer odrivati stole, ropotati z njimi in kričati: »Hočem se še igrati pantomimo!« Tekom 
procesa se je naučila, da ne more s kričanjem zahtevati podaljšanje dejavnosti in da mora 
upoštevati druge člane, ki bi morda radi novo dejavnost.  

• Včasih je rekla, da ne bo sodelovala. Čez nekaj časa se je vklučila v dejavnost, na koncu ni želela 
prenehati, ker (tako je rekla) ji je postala dejavnost zelo všeč.  

• Do 14. delavnice je bila zgovorna, sodelujoča, prijetna, praviloma je imela eno moteče vedenje na 
delavnico. Na 14. je bila zelo moteča in je dobila nekaj negativnih povratnih informacij in 
vprašanje za razmislek od U2 in U3. 

• Takrat je prvič pokazala, ponavljajoč vedenjski vzorec, s katerim je prenehala na koncu 3., 4. 
obdobja: ob začetku delavnice je glasno govorila in mahala z roko, da ne bo na delavnici. Ko sem 
ji ponudila, da naj se sama odloči ali bo ali ne, pa se je vedno znova odločila za delavnico. Na eni 
izmed delavnic v januarju je zapustila delavnico, se vrnila čez pet minut in jo ponovno želela 
zapustiti. Povedala sem ji, da če se odloči, da odide je ne bom spustila nazaj, ker bova začeli z U4 
individualno delavnico. Vrnila se je čez 10 minut, ker je nisem spustila v prostor, je dolgo časa 
trkala na vrata in kričala, da hoče na delavnico. Po tej izkušnji je prenehala s tem vedenjem.  

• V 1. obdobju je pogosto skočila in se z vso silo vrgla na tla, potem je nekaj časa govorila, da jo 
boli in »Av, av«. V 2. obdobju je s tem vedenjem prenehala. 

• Moteča je bila v času skupnih pogovorov do 3. obdobja: včasih je govorila izven teme, včasih 
kričala med pripovedovanjem drugih, da hoče ona sedaj povedati, obuta je stopila na mizo in 
podobno. V 3. obdobju se je na moje opozorilo, začela umirjati tako, da je globoko dihala in pihala 
zrak. Rekla je: »Saj bom v redu, rabim dve minuti. Rada bi ostala.«  

• Dvakrat se je v 2. obdobju ognila pospravljanju in prepustila to delo drugim. Na vseh 
individualnih delavnicah je pospravila brez problema.  

• Na delavnicah je govorila, da bo vedno nagajala in se grdo obnašala, dokler bo v MD, vendar je v 
času 15. individualne delavnice (delo z glino) prvič in na naslednjih pokazala več samokontrole, 
umirjenosti in bolj ljubečo plat sebe. 

• Na delavnicah je praviloma izražala jezo, v pogovorih o izdelkih je večinoma govorila o žalosti, 
ne o jezi. Na primer na delavnici 15, ko je delala z glino z zaprtimi očmi, je naredila vesoljca. O 
njem je povedala, da je nenavaden, zelo žalosten in osamljen, tečejo mu velike solze, vzela je vodo 
in jo spuščala po njem. Na vprašanje, ali se ona kdaj tako počuti, je odgovorila, da vedno. Na 
vprašanje, kaj bi pomagalo vesoljcu, je izdelala dodatne figure oseb in družinskih članov, ki ga 
sprejemajo. Na koncu so se vsi odpeljali z vesoljsko ladjo. Po tej dejavnosti me je objela. 

• Rada je delala z vodo, včasih si je kreativno izmislila dodatno dejavnost z njo. Na primer, na 
dejavnosti »Jaz grm«, na delavnici 10, je močila čopič in z vodo risala po časopisnem papirju.  

• Praviloma je v prosti temi narisala drevo z duplino, za katero je rekla, da je gnezdo za veverice. 
Ko je narisala dogodek, ko je še živela s staršema, je narisala drevo brez dupline.  

• Večkrat je do druge polovice 3. obdobja protestirala brez logične utemeljitve. Na primer, v 
začetku januarja je rekla, da jo moti, ker imamo delavnice vsak dan, delavnico pa smo imeli v 
decembru le enkrat. Takrat sem menila, da je mogoče, da so delavnice tako žive v njeni zavesti, da 
se ji zdi, da so vsak dan. Kadar je protestirala, je kričala. Včasih se je kričanje pomešalo z jokom 
in obupom nad tem, da je »zaprta« v MD. Na individualni delavnici sva se zato igrali, da mi pove 
pritožbo čim bolj tiho do meje, ko jo še komaj slišim. Nato je glasnost z istim tekstom povečevala 
do udobne jakosti glasu. Proti koncu tretjega obdobjaje večkrat govorila brez kričanja.  

Opažanja izvajalke o udeleženki U2: 
• V prvih treh obdobjih je večkrat prišla na delavnico manj motivirana. Govorila je, da je vse brez 

veze, da ne ve, zakaj je na svetu, da ji je dolgčas ali da bi se morala več učiti. Ko smo začeli, se je 
v približno 7 minutah  odprla, povedala kaj o sebi, začela sodelovati, bila aktivna v ustvarjanju in 
komunikaciji in do konca delavnice ni kazala nezadovoljstva. V 3. obdobju teh izjav ne govori več 
in že na začetku delavnice pokaže zanimanje za delavnico.  

• Na delavnicah je bila sodelujoča, še posebej v pogovorih. Pozitivno me je presenetila, ko je v 3. 
obdobju, U1 in U4, s katerima se je dobro razumela postavila, vprašanje, ali ubogata samo takrat, 
ko jih nekdo kaznuje in kriči in dodala, da je že čas za spremembo.  
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• U2 je na večini likovnih dejavnostih zavzeto sodelovala, na eni pa hitela in risala površno.  
• Na začetku procesa je rekla, da bi risala le s suhimi barvicami, z vsemi ostalimi materiali je 

mnenja, da se preveč umažeš. Do konca procesa je risala z vsemi materiali, ki so bili na izbiro. Na 
2. delavnici je rekla, da z rokami ne bo risala. Ko sem ji dovolila, da si izbere drug material, se je 
odločila, da bo poskusila s prsti, naslikala je izdelek. Za glino je govorila, da jo sovraži, ko sem jo 
prinesla in smo se najprej pogovarjali o njenih zdravilnih učinkih, jo je sprejela brez težav. Na eni 
izmed delavnic je izrazila željo, da bi rada delala z njo. Sprejela je tudi voščenke, ki jih je na 
začetku odklanjala. 

• Skupinske risbe, ki so jih risali z voščenkami, je postala njena najljubša dejavnost. Opazen je bil 
napredek: če je na prvih dveh skupinskih slikah ves čas risala na  majhnem delu lista, je na zadnji 
skupinski že hodila okrog, risala na različnih mestih in naredila okvir celotne slike s travo. 

• Sprememba pri risanju človeških figur. Pri svojem avtoportretu je narisala le glavo, rekla je, da 
telesa noče risati. Njene risbe so bile brez človeških figur. Te se pojavijo na začetku 3 obdobja, na 
13. delavnici, nariše sebe in vrstnike iz MD z izrisanimi glavami, telo pa je le kot pokončna črta 
(črtice tudi namesto rok in nog). Na 16. delavnici  se na sliki Moj dosežek nariše v celoti. Na 19. 
delavnici, ob koncu 3. obdobja nariše sebe in brata kot polni človeški figuri.  

• V prvem obdobju v plesni dejavnosti ne sodeluje, na 21. pa sodeluje. Na 2. delavnici z lutkami ne 
želi sodelovati, riše temo po izbiri, vendar se dvakrat vključi v lutkovno dejavnost.  

• Na začetnih skupinskih dejavnostih se U2 ni povezovala in usklajevala z drugimi udeleženimi, 
čeprav je bilo to včasih navodilo. Večkrat je delala ravno obratno kot vsa/celotna skupina. Na 
primer, ko se je skupina uskladila v teku, je U2 hodila počasi ali stala na mestu. Ko so trije na 
skupinski risbi tapkali z voščenko, je ona počasi risala dolge črte na njenem delu risbe. Vedla se je 
podobno, kot jo je opisala vzgojiteljica, da se je od skupine v MD izolirala. Od 3. obdobja dalje se 
je v dejavnostih bolj povezovala z ostalimi.  

• V prvih dveh obdobjih je občasno rekla, da jo kaj boli (roka, trebuh). Ko sem ji ponudila, da gre 
počivat v sobo, je odgovorila, da je raje na delavnici. Do konca delavnice bolečin ni več omenjala, 
od 3. obdobja dalje o fizični bolečini ni več govorila.  

• V tretjem obdobju začne upoštevati dogovor, da ne prihaja več lačna na delavnice. 
• Njena zaprtost se je tekom procesa zmanjševala, več je povedala o sebi. V 1. obdobju (prosta 

tema) je narisala hišo z veliko razpoko, z barvo voščenke, ki ji ni všeč. Rekla je, da je hiša tako 
poškodovana, da se bo podrla, ima strešno okno, ki je vedno odprto za ptice. Na enem izmed oken 
je narisala X. Ko sem jo vprašala o tem, je odgovorila, da to pomeni, da v to sobo nima nihče 
vstopa. Proti koncu procesa so njene slike postajale bolj optimistične. 

Opažanja izvajalke o udeležencu U3: 
• Na individualnih delavnicah se je bolj razgovoril v primerjavi s skupinskimi. Takrat je tudi več 

povedal o svoji preteklosti in domači situaciji.  
• V drugem obdobju je začel dajati U1 in U4 tudi negativne povratne informacije, ki so bile 

ustrezne: povedal jima je, kaj ga moti in kaj bi rad.  
• Ves proces je bil je prijeten in sodelujoč, rad je pomagal pripraviti material za dejavnosti.  
• Proti koncu  drugega obdobja mi je večkrat zaupal težavo ali kar se mu dogaja, prosil za nasvet in 

pogovor, kar sva se dogovorila preizkusil v praksi in mi naslednjič povedal. 
• Glina mu iz šolskih izkušenj ni bila všeč, v procesu PZLD mu je postala, včasih je sam izrazil 

željo po njej. 
• V 1. in 2. obdobju je večkrat risal površno in kot da želi čim hitreje končati. V 3. in 4 obdobju je 

bil v ustvarjalnem izražanju bolj natančen in vztrajen, v likovne izdelke je vložil več energije in 
bili so barvno bolj bogati kot v prvih dveh. 

• V 3. in 4. obdobju je večkrat kot v prvih dveh povedal, da je z likovnim izdelkom zadovoljen. 
Opažanja izvajalke o udeleženki U4: 
• Pogosto sem pohvalila njeno pripovedovanje, ki je bilo dobro in se je do konca še izboljševalo. Do 

zadnjih dveh delavnic se je branila, na zadnjih dveh pa se je strinjala,da pripoveduje dobro.  
• Do drugega obdobja si stvari, ki jih pripoveduje o sebi izmišljuje, ali pove enkrat tako, drugič čisto 

drugače. Dogovoriva se, da lahko reče, da ne želi povedati ali da želi povedati, ne želi pa da 
zapišem ipd. V sredini drugega obdobja v celoti preide na dogovorjeni način pogovora. 
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• Na 14. delavnici se je tudi pod vplivom U1 vedla neprimerno. Pred naslednjo delavnico sva o tem 
imeli daljši pogovor. Povedala je, da bi rada hodila na delavnice, da pa bi rada, da bi ji jaz dovolila 
vse. Po pogovoru je sprejela, da to ne morem in zakaj ne. Od takrat je dobro sodelovala, se 
korektno vedla in komunicirala.  

• Trikrat je prišla na delavnico žalostna, ker ji je U1 naredila kaj neprijetnega. Rekla je, da se v teh 
primerih ne obrne na vzgojitelja, ker ne verjame, da bi ji pomagal. Pogovorjali sva se o vrednotah 
prijateljstva. V začetku 3. obdobja je še govorila, da ne glede na to, kaj ji bo U1 naredila, bo njena 
»best frendica«, ker ne more brez nje. Od sredine 3. obdobja tega ni več govorila. 

• U1, kateri se je prej podrejala, skoraj v vsem, je ob neprimernem vedenju dvakrat povedala 
negativno povratno informacijo. Njena samostojnost in neodvisnost od U1 se je v 3. obdobju 
večala. Samostojno je pripravila odlično individualno delavnico. 

• Na prvem razgovoru je rekla, da najraje slika z vodenkami, ko je imela na izbero tudi glino, je 
izbrala slednjo.Od 2. obdobja dalje je to kar je pripovedovala iz svojega življenja samoinciativno v 
času pripovedovanja tudi risala in narisala. 

• Večkrat je izrazila in tudi zapisala, da ni pričakovala tako dobre delavnice in da se bo na njej tako 
dobro počutila. Proti koncu 3. obdobja je spremenila začetna pričakovanja. 

• Umetniško izražanje jo je tekom procesa zelo pritegnilo, vse bolj se je ustvarjalno izražala in v 
zaključnem pogovoru rekla, da bi rada postala umetnica. 

 

5. Odgovore udeleženih na vprašanja v zaključnih pogovorih: Kakšne spremembe opaziš v 
svojem vedenju in komunikaciji? Kako se sedaj razumeš s sošolci, v skupini MD? Imaš sedaj 
kakšna nova prijateljstva? Kako se sedaj razumeš s starši, brati, sestrami? Kako se razumeš z 
vzgojitelji, drugimi odraslimi v odnosu na junij/september 2016, so kakšne spremembe?, 
predstavim v Tabeli 34. 

Tabela 34. Mnenje udeleženih o spremembah v komunikaciji in vedenju izven procesa 
delavnic  
Spremembe: vrstniki  
U2, U3, U4 so povedali, da bodo še naprej kot bivši član in članice naše skupine prijatelji med seboj. 
U1 je povedala: Enako kot prej. Med sošolci in v MD nimam prijateljev. Nobenega nimam. U4 mi 
gre na živce. 
U2 je povedala: Sedaj se družim z več sošolci kot junija. V skupini MD imam, sedaj poleg U3 tudi 
prijateljico. Z njo se dobro razumem, pogovarjava se, da bi živeli v isti sobi.  
U3 je povedal: Sošolec me je prenehal maltretirati, ko sva midva  prosila vzgojiteljico, da govori z 
učiteljico in je. Z drugim, ki mi je nagajal in kaj vzel, sem govoril tako, kot sva se učila in mi je stvari 
vrnil, nisem verjel, da mi bo. Jaz mu prej ne bi upal reči. Še vedno pogrešam bivše sošolce. Poleg U2 
sem sedaj dober prijatelj z enim fantom iz skupine, rad bi, da bi tudi on hodil skupaj z mano na naše 
delavnice. S fanti iz skupine se več družim. Ni me več tako strah, komu kaj reči, jim večkrat povem, 
kar mislim ali želim. Bolj se znajdem s puncami, znam kaj reči, če mi nagajajo ali, če so mi všeč. To 
sem se naučil, ko sva se midva pogovarjala. Sedaj rečem bolj odločno, da nekaj ni v redu ali da naj 
prenehajo, da mi ni všeč. S tem sem zadovoljen. Sedaj me bolj upoštevajo. Februarja me je skupina v 
MD izbrala za najboljšega v skupini, ker pomagam, sem prijazen in aktiven.  
U4 je povedala: Bolje se razumem s sošolci. Ne zafrkavajo me več. Z U1 sva mogoče malo manj 
prijateljici. 
Spremembe: družinski člani  
U1 je povedala: Brat je moje edino upanje, da pridem iz MD. Zelo rada sem z nečakinjo, ki je prej ni 
bilo. Nikoli ne bom odpustila mami, da me je zapustila. Da je vzela kovček in šla iz hiše. Da me ni 
poslušala, ko sem jo prosila, da ostane in da ne dela stvari, ki ji zelo škodijo in da ne kadi toliko.  
U2 je povedala: Sedaj se z mamo bolje razumem, pride me večkrat obiskati v MD. Brat me včasih 
ne zna vzgajati. Sedaj se bolj potrudim, da se ne skregava. Včasih mi uspe. Prej sva se skoraj vsak 
vikend skregala. Z očetom ne bi rada govorila, jezi me, da mu je vzgojiteljica dala mojo telefonsko 
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številko. 
U3 je povedal: Manj jočem in manj prosim mamo, da neha jokati. Prvič sem ji letos povedal, kako se 
počutim, kadar veliko joče. Z mamo se še vedno enako dobro razumem. Včasih ji svetujem, da pusti 
očeta pri miru, da se ne krega z njim. Z očetom se sedaj več pogovarjava. Tudi obljube bolj drži. 
Ravno zdaj mi je kupil, kar mi je obljubil že pred letom. Brat je sedaj v MD, všeč mi je, da sva 
skupaj v sobi.  
U4 je povedala: Malo manj se kregam z brati in sestrami. Jaz se sploh nočem več kregati z njimi.  
Spremembe: vzgojitelji, vzgojiteljice  
U1 je povedala: Enako kot na začetku.  
U2 je povedala: Še vedno mi niso všeč nematični vzgojitelji, vzgojiteljici pa včasih ja, včasih ne. 
Sedaj jima bolj povem kaj, želim, bolj vztrajam pri svoji želji. Imam svoje mnenje. Bolj premislim, 
kaj hočejo od mene in ali to hočem. Mogoče včasih bolj izražam čustva do njiju. Mislim, da sem bolj 
vztrajna, vztrajala sem tudi na delavnicah, čeprav bi se kdaj raje šla učiti.  
U3 je povedal: Enako jim rad pomagam, morda sedaj kdaj rečem, da kaj ne bi, da še kdo drug 
naredi. 
U4 je povedala: Enako kot na začetku.  
 

6. Odgovore udeleženih na vprašanji v zaključnih pogovorih: Bi želel/-a nadaljevati z 
obiskovanjem delavnic z ustvarjalnimi pristopi in pristopi PZLD? Kakšne spremembe si želiš 
v delavnicah, če bi jih obiskoval?, predstavim v Tabeli 35. 

Tabela 35. Mnenje udeleženih o nadaljevanju obiskovanja delavnic 

Udeleženi Želim 
nadaljevati:  

Kakšne spremembe si želiš, če bi še obiskoval/a ustvarjalne 
delavnice in PZLD? 

U1: Da, samo v 
primeru: 

da bi delali le z glino in vizualizacijo. Od pomladi dalje ne bi več hodila, 
ker hočem biti zunaj.   

U2: Ne. Ne morem, ker se moram učiti. Če bom imela slabe ocene, ne bom 
mogla iz MD. Jaz pa hočem ven iz MD.  

U3: Da Bolj bi mi bilo všeč, če bi bili v skupini tudi fantje, da ne bi bil edini 
fant. Želim si, da bi hodil vsaj moj prijatelj (pove ime) iz skupine MD in 
da ne bi bilo takih, ki bi na skupini nagajali. 

U4: Da  Sedaj spomladi je enkrat na teden preveč, ker bi se rada »rolala« zunaj.  
Sedaj bi raje, enkrat na tri tedne. Rada bi, da ne bi nič pisali. 

 

7. Predstavitev sprememb v vedenju in komunikaciji kot jih je opisala tretja vzgojiteljica za 
dva udeležena. To nisem načrtovala, a ker osvetli celotno sliko sprememb jo predstavljam. 
Tretja vzgojiteljica je v pogovoru novembra 2016 povedala, da se udeleženka U2 drži bolj 
zase, poizkuša sama urediti zadevo, vzgojiteljici le odgovarja na vprašanja in da je takšna dalj 
časa. Večer, ki je sovpadal z našimi delavnicami (PZLD) popoldne, se ji je malo bolj odprla in 
ji prvič več povedala o svojem odnosu z mamo, očetom in bratom in da se je o tem 
pogovarjala tudi z izvajalko. Aprila 2017 vzgojiteljica pove, da si je U2 februarja 2017 
pridobila prijateljico v skupini MD in da se za ta odnos zelo trudi. Doslej v skupini ni imela 
prijateljic, se je držala bolj ob strani. Od začetka aprila sta skupaj v sobi, prej je bila U2 sama. 
Vzgojiteljica pove, da se je U2 začela občasno upirati, tudi »jezikati« oziroma vztrajati pri 
svojem. Bolj pokaže čustva, prvič je vzgojiteljico ob odhodu domov objela. Od februarja 
2017 jo imajo vrstnik v skupini za zaupnico, ker zna obdržati skrivnosti, cenijo jo zaradi 
nekonfliktnosti. Očeta bi bila sedaj U2 pripravljena ponovno videti v prisotnosti CSD. 
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Ista vzgojiteljica v novembru 2016 opiše pozitivne premike za udeleženca U3: vidi, da 
postaja bolj trden, začenja se postavljati zase. Prej se je vsega bal. Pove, da je pomislila, da 
imajo tudi te delavnice povezavo s tem in da je verjetno več dejavnikov. Aprila 2017 
vzgojiteljica pove, da se U3 od februarja 2017 bolj razume in več druži s fanti iz skupine MD. 

Odgovor na RV4b – Kako se je v procesu ustvarjalnih pristopov in pristopov PZLD 
spreminjalo vedenje, komunikacija in socialna interakcija udeleženih po mnenju 
izvajalke in kako izven delavnic po mnenju udeleženih, ki so ga podali v zaključnem 
delu procesa ? 

Iz zbranega gradiva povzamem odgovor. Vsak posamezni udeleženi je v končni likovni oceni 
socialne interakcije v skupini glede na začetno napredoval. Opazila sem, da se je tekom 
procesa izboljševalo skupinsko sodelovanje v skupinskih in dejavnostih v paru. Od druge 
polovice 3. obdobja vsi večkrat pokažejo empatijo in si nudijo pomoč. Od takrat dalje ni 
konfliktnega vedenja med udeleženimi. V 3. obdobju so udeleženi pogosteje pozorno 
prisluhnili drug drugemu, se tudi spraševali in pohvalili. Mnenje, potrebe in želje so v 3. in 4. 
obdobju izražali pogosteje kot v prvih dveh. V procesu se je izboljšalo njihovo besedno 
izražanje, napredovali so v bogastvu in v usmerjenosti izražanja na temo dejavnosti v 
pogovoru, prav tako so bolj na ustrezen način izražali čustva in ČS v času delavnic. Od 2. 
obdobja dalje so se večkrat smejali, pokazali, da se zabavajo in da jim je všeč. Opazila sem in 
sami so povedali, da so se v procesu PZLD med vizualizacijo vedno bolj umirili in sprostili. 
Do začetka 4. obdobja so vsi začeli s seboj prinašati pisalne potrebščine in organizirati druge 
obveznosti izven časa delavnice. Udeleženi so za likovno izražanje začeli uporabljati 
materiale, ki jih niso poznali ali so jih prej odklanjali. U1 in U4 sta bili na dveh skupinskih 
delavnicah (po zimskih počitnicah) v začetku 3. obdobja zelo moteči. Po individualnih 
delavnicah, ki so sledile, sta dobro sodelovali tudi v skupini. Tekom procesa U1 vse manj 
kriči in protestira, U4 v vedenju in komunikaciji deluje bolj samostojno in neodvisno od U1. 
U2 in U3 pokažeta več samoinciative in več samozaupanja. Udeleženi so povedali: trije bi 
pod različnimi pogoji nadaljevali obiske delavnic, ena udeleženka pa z njimi ne bi 
nadaljevala. Vsi so napisali, da jim je bilo všeč, da so se na individualnih delavnicah sami 
pogovarjali z izvajalko in ji zaupali probleme, da so se na skupinskih pogovarjali vsi skupaj, 
da so jih drugi poslušali, da so se sprostili, se smejali in zabavali, da so imeli možnost 
preizkušati skupinske in dejavnosti v paru. Spremembe v vedenju in komunikaciji z 
vrstniki, družinskimi člani, vzgojiteljicami, vzgojitelji po mnenju  udeleženih so sledeče: 
udeleženka U1 je v procesu izražala žalost za mamo, ker je ne vidi, na koncu procesa pa je 
izrazila jezo nanjo, ker jo je mama zapustila. Brata, ki skrbi zanjo v procesu, skoraj ni 
omenjala, na koncu pove, da je njeno zadnje upanje, da pride iz MD. Zelo rada se druži z 
nečakinjo. Udeleženka U2 pove, da se sedaj več druži s sošolci / sošolkami  kot junija 2016. 
V skupini MD ima novo prijateljico, s katero se razume. Bolje se razume z mamo, ki jo pride 
večkrat obiskati kot prej. Med vikendi pri bratu se bolj potrudi, da se ne skregata. 
Vzgojiteljicam sedaj pove, kaj hoče in želi. Včasih bolj izraža čustva do njiju. Bolj premisli, 
kaj hočejo od nje in ali to tudi sama hoče. Pravi, da je bolj vztrajna, ima svoje mnenje in je 
bolj pozorna na to, kako se ob nečem počuti. Udeleženec U3 ima sedaj v MD zelo dobrega 
prijatelja, s fanti iz skupine se več druži kot lani. Pravi, da ga sedaj ni več tako strah, komu kaj 



 

81 

reči, večkrat kot pred izvedenim procesom pove, kar misli, želi ali pa tudi kritiko. Bolj se 
znajde z dekleti. Manj joče, mamo manj prosi, da neha jokati. Prvič ji je letos povedal, kako 
se počuti, kadar ona veliko joče. Z očetom se sedaj bolje razume, se več pogovarjata. Všeč mu 
je, da je skupaj z bratom v sobi MD. Vzgojiteljicam sedaj občasno reče, da nekaj ne bi 
naredil, da naj še kdo drug, kaj naredi. Udeleženka U4 pove, da se malo manj krega s 
sorejenci in da se noče več kregati z njimi. Bolje se razume tudi s sošolci, ki je več ne 
»zafrkavajo«. Z U1 sta malo manj prijateljici kot pred procesom. 

Iz zapisanega zaključim in odgovarjam na drugi del četrtega raziskovalnega vprašanja, da je 
proces ustvarjalnih pristopov in pristopov PZLD pozitivno vplival na spremembe vedenja, 
komunikacije in socialne interakcije v individualnih in skupinskih stikih z njimi v času 
delavnic, po mnenju udeleženih pa tudi v stikih z njihovimi vrstniki, vzgojitelji/cami ter 
družinskimi člani. 

5 USTVARJALNO IZRAŽANJE IN NAJBOLJ VŠE ČNE 
USTVARJALNE DEJAVNOSTI PO IZBIRI UDELEŽENIH 

V poglavju predstavim gradivo in odgovarjam na oba dela petega raziskovalnega vprašanja:  

• RV5a – Kako je izvedba procesa z ustvarjalnimi pristopi in pristopi PZLD po 
mnenju udeleženih spodbujala njihovo ustvarjalno izražanje? 

• RV5b – Katere ustvarjalne dejavnosti so udeleženi na koncu procesa z ustvarjalnimi 
pristopi in pristopi PZLD  izbrali kot najbolj všečne in katere so razvrstili na prva tri 
mesta ?  

 

Gradivo za odgovor na RV5a: 
 
V prvem delu poglavja najprej predstavljam odgovore udeleženih na peto vprašanje v anketi: 
Ali so se na posamezni delavnici lahko ustvarjalno izrazili? Nadalje predstavim spremembe 
povprečnih ocen intenzivnosti ČS ustvarjalnosti pridobljenih v procesu vseh delavnic s 
počutjemerom. V tabelah predstavim odgovore udeleženih: na četrto vprašanje v anketi: 
Kakšna so njihova spoznanja v povezavi z ustvarjalnim izražanjem? in na tri vprašanja v 
zaključnih pogovorih: Ali so se v zaključnem delu procesa bolj ustvarjalno izražali kot na 
začetku? V katerih dejavnostih in na kakšen način se je njihova ustvarjalnost kazala? Katere 
dejavnosti so jim bile najbolj ustvarjalne? Ob zaključnih razgovorih so imeli udeleženi na 
razpolago svoje ankete in likovne izdelke, da so se ob njih lahko spomnili dejavnosti in 
svojega počutja ob njih. 
1. S petim vprašanjem v anketi sem udeležene po vsaki delavnici vprašala, ali so se lahko 
ustvarjalno izrazili? Možni odgovori so bili: da, ne, delno. 

Ugotovim, da je udeleženka U2 na dveh delavnicah obkrožila odgovor delno, navedla je 
razlog: bolečina in roka v gipsu. Udeleženec U3 je na eni delavnici obkrožil odgovor delno, 
razloga ni navedel. Vsi ostali odgovori vseh udeleženih  na vsaki delavnici, na kateri so bili 
prisotni, so bili pritrdilni: »Da.« 
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2. Iz povprečnih ocen intenzivnosti ČS ustvarjalnosti kot sem jih prikazala v RV3, vidimo, da 
se je le-ta po delavnici dvignila za eno stopnjo pri dveh in za dve stopnji pri drugih dveh 
udeleženih: Pri U1 in U3 se je povprečna ocena intenzivnosti ČS ustvarjalnosti dvignila za 
dve stopnji: pri U1 iz delno se počutim, v zelo močno se počutim in pri U3 iz malo se 
počutim, v  močno se počutim. Pri U2 in U4 pa za eno stopnjo: iz malo se počutim, v delno se 
počutim pri U2 in iz močno se  počutim, v zelo močno se počutim  pri U4. 

3. Tabela 36 prikazuje izjave udeleženih v procesu delavnic, zaključnih pogovorih in njihove 
odgovore na četrto vprašanje v anketi: Si v času delavnice pri sebi kaj spoznal/-a, se je kaj 
spremenilo? Upoštevani so zapisi, ki se navezujejo na ustvarjalno izražanje. 

Tabela 36. Izjave udeleženih in odgovori na vprašanje: Si v času delavnice pri sebi kaj 
spoznal/-a, se je kaj spremenilo glede ustvarjalnega izražanja? 

Vsi udeleženi so spoznali: 
- kaj je abstraktno risanje. Naučil/-a sem se abstraktno slikati in mi je bilo všeč.  (8, 9); Všeč mi je 
bilo gledati slike različnih slikarjev. Spoznal/-a sem njihov način slikanja. (13); Zanimivo mi je 
bilo, kako slikajo impresionisti (13, P). 
U1, U2, U3 so spoznali: U1, U3, U4 so spoznali: 
Spoznal/-a sem, se naučil/-a in začel/-a risati s 
simboli (9, 19). 

Spoznal/-a sem, da mi je zelo všeč, ustvarjalno 
packanje in slikanje s prsti, rokami (2). 

U1, U4 sta spoznali: 
Spoznala sem da sem se zelo rada ustvarjalno izražala: s slikanjem, plesom, pantomimo, glino, 
glasbili. (P); Prvič sem na tak način v dvoje igrala na klavirju in plesala improvizirano po svoji 
izbiri, oboje to mi je bilo všeč.(P). Všeč tudi plesati na klasično glasbo in plesati, ko sem ležala na 
tleh. Tega prej še nisem počela (4).  
U2, U3 sta spoznala: 
Za glino sem najprej rekel/-a, da je ne maram. Potem pa mi je bilo všeč. Na eni delavnici, ko smo 
delali z vodenkami, sem hotel/-a tudi jaz tako kot U4 delati z glino. Sem izrazil/-a željo in smo na 
koncu vsi delali še z glino (P, 16). 
U1 je spoznala:  
Spoznala sem, kako lahko narišeš družino s simboli (9); da bi rada znala tako slikati kot 
impresionisti in da moraš gledati njihove slike od daleč (13); da sem zelo rada delala z glino in 
oblikovala z zaprtimi očmi. Na ta način sem delala prvič (15); da sedaj malo bolje rišem (P). 
U2 je spoznala: 
Všeč mi je bilo, da sem na delavnicah lahko risala simbolno človeško telo, ki ga prej sploh nisem 
in da sem spoznala slikarko Ivano Kobilica (13, P). 
U3 je spoznal: 
Spoznal sem igranje na boben in bil dober bobnar (3); da lahko lepo barvam (P, 8); abstraktno 
ustvarjanje, bilo mi je všeč, prvič sem delal tak kolaž (22); Na začetku dejavnosti sem najprej 
plesal »kr neki«, sem se hecal, potem sem se res probal gibati po glasbi in mi je uspelo, tudi drugi 
so to rekli. Mi je bilo všeč. Sedaj sem boljši v plesu in gibanju po glasbi. (4, P); Dejavnost z 
lutkami mi je bila všeč in ustvarjalna, ker sem lahko naredil lutko, kot sem želel in govoril v vlogi 
različnih lutk, kar sem želel. (3); Naučil sem se napisati zgodbo po svoji risbi (P, 5).  
U4 je spoznala: 
Spoznala sem, da so mi všeč slike Moneja in Renoirja (P, 13); Naučila sem se oblikovati iz gline. 
Zelo rada sem delala z glino ali oblikovala z das maso. Izboljšala sem oblikovanje in risanje (18, 
P); da bi rada še naprej risala in hodila na delavnice in znala tako dobro risati kot slikarji, da je 
bilo zanimivo ustvarjati v simbolih. (9, P); narisala sem sebe, kako rišem in se smejim na tej 
delavnici čez ves list, ker rada ustvarjam na teh delavnicah (19, P). 
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Iz Tabele 36 razberemo, da so vsi udeleženi poudarili, da jim je bilo všeč abstraktno slikanje 
in da so se ga naučili, trije udeleženi so enako povedali za risanje s simboli, ustvarjalno 
packanje in slikanje s prsti. Vsem je je bilo všeč gledati slike slikarjev in spoznavati njihov 
način slikanja ter posebej zanimivo slikanje impresionistov. U1 in U4 povesta, da jima je bilo 
všeč improvizirano plesati na klasično glasbo in leže na tleh. U3 pove, da je po delavnicah 
boljši v plesu in gibanju po glasbi. U2 in U3 sta se začela ustvarjalno izražati z glino, ki je 
prej nista marala. 

4. Se ti zdi, da si v zaključnem delu procesa bolj ustvarjalna/ustvarjalen, da se bolj 
ustvarjalno izražaš kot na začetku procesa? 

Vsi udeleženi so odgovorili, da menijo, da so se v zaključnem delu bolj ustvarjalno izražali. 
U1, U3, U4 menijo, da malo bolje in lepše rišejo, U4 je povedala, da je izboljšala tudi tehniko 
oblikovanja. 

5. Odgovore udeleženih na vprašanje v zaključnih pogovorih: Na kakšen način se je kazala 
tvoja ustvarjalnost v delavnicah?, predstavim v Tabeli 37. 
 
Tabela 37. Načini na katere se je kazala ustvarjalnost udeleženih 

Podobni ali enaki odgovori vseh udeleženih:  
1. V umetniških dejavnostih sem bil/-a samostojen/-a, lahko sem po svojih željah izražal/-a (v plesu, v 
pantomimi, v likovnih izdelkih) svojo domišljijo, misli, počutje. 2. Sem bil/-a svoboden/-a, 
ustvarjalen/-a. Imel/-a sem ustvarjalno svobodo, ustvarjal/-a sem kot sem želel/-a. 
 Odgovori U1, U4: odgovori U1, U3, U4: 
Sem se sproščeno likovno, plesno, gibalno, z 
glino izražala in ustvarjala. Zelo rada sem 
ustvarjala z glino. 

Všeč, da sem lahko izbirala in preizkušala 
različne tehnike in materiale za ustvarjanje. 
Ko sem slikala s prsti in dlanmi. 

Odgovori U1, U2, U4: Odgovori U1, U3: 
Izbira svoje teme, risanje po želji. 
 

Sem  mislil/-a, da ne bom znal/-a, potem pa sem 
sam/-a ustvaril/-a in zapisala/-a zgodbo. 

Odgovori U2: 
1. Sem sproščeno likovno ustvarjala. 2. Za glino sem najprej govorila, da jo sovražim. Ko pa sem 
slišala, da je čista in zdravilna, se delala z njo brez rokavic in mi je bilo v redu. 3. Sprememba je bila, 
da sem nazačetku samo stala na mestu in risala majhen delček lista. Pri zadnjem skupinskem risanju 
sem hodila okrog mize in pri vseh gledala, kaj bi jim lahko dorisala, sem bila bolj ustvarjalna.  
Odgovori U3: 
1. Sem se sproščeno likovno, plesno, gibalno, z glino, z lutkami umetniško izražal in ustvarjal.  
2. Na začetku sem te (izvajalko) veliko spraševal: ali smem to, ali lahko tako narišem, ali lahko 
uporabim ta material. Proti koncu sem se bolj sprostil, bil bolj samostojen, sem se sam odločil, kaj in 
s čim bom narisal. Sem bil zmeraj bolj ustvarjalen. Najbolje, ko sem risal kralja in delal kolaž darilo. 
Sem spoznal, da lahko naredim, kar hočem, pa ne bom zato kregan. Tudi ocene ne bo.  
Odgovori U4: 
1. Ko sem gledala slike slikarjev, sem dobila željo, da bi tudi sama tako slikala, ko pa fotografije, da 
bi bolje fotografirala. Sem začela več fotografirati izven delavnice. 2. Bolj dolgo in boljšo zgodbo 
sem povedala na koncu. 3. Na 20. delavnici sem rekla, da bi bila rada v prihodnosti tudi umetnica. 
 

V Tabeli 37 vidimo, da je več udeleženih povedalo, da so bili v umetniških dejavnostih 
samostojni, da so v dejavnostih izražali svojo domišljijo, misli in počutje. Čutili so se 
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svobodni in sproščeni v ustvarjanju. Všeč jim je bilo, da so lahko izbirali in preizkušali 
različne materiale za ustvarjanje, prav tako risanje po želji. 

6. Odgovori udeleženih na vprašanje v zaključnih pogovorih Katere dejavnosti na delavnicah 

so bile zate še posebej ali najbolj ustvarjalne?, so prikazani v Tabeli 38. 

Tabela 38. Najbolj ustvarjalne dejavnosti po mnenju udeleženih  

Odgovori, ki so jih podali vsi udeleženi:  
1. Ko smo dali dve živali skupaj, razmišljali o lastnostih in povezovali lastnosti živali s svojimi.  
2. Ko sem sebe narisal/-a kot grm, ali družino drugače 3. U2: »Ko sem pripovedovala v prvi osebi.« 
U1, U3, U4 so rekli: »Ko sem govoril-a kot da sem jaz to.« (dobesedni izjavi) 
4. Ko sem izbral/-a dve kartici, narisal/-a in napisal/-a  zgodbo. Udeleženi U1, U3, U4 so rekli, da 
so najprej mislili, da to ne bodo znali in da so bili veseli, ko so uspeli napisati. 
5. Ko sem izrezoval/-a kje, kdo in kaj me dela srečno/srečnega. 
Odgovori U1, U3, U4:  
Ustvarjalno mi je bilo, ko sem risal/-a in razmišljal/-a o svoji prihodnosti, željah in potrebah. Ko 
smo združili sedanjost in prihodnost z mostom in pustili neke stvari, ki jih nočemo zadaj (19., 20) 
Odgovor U2: Odgovor U2, U3: 
Skupinsko slikanje Ko sem se pogovarjal/-a z nekom na svoji sliki. 
Odgovori U1: Odgovor U4: 
Ustvarjalno mi je bilo, ko sem delala z glino.  
Ko sva z U4 s telesom barvali prostor. Ko smo 
se gibali, plesali po svoje, igrali na inštrumente, 
ko smo kazali čustva. 

»Meni so bile res vse dejavnosti na delavnicah 
zelo ustvarjalne.« 

Odgovori U3: 
Ko sem bobnal. Veliko stvari sem na teh delavnicah delal prvič: lutke, abstraktni kolaž, bobni, 
kamni. Naštete so mi bile najbolj ustvarjalne. Rad sem preizkušal abstraktno in risanje v simbolih. 
Pri kolažu sem delal abstraktno kompozicijo; te besede prej nisem vedel (beri: poznal). To mi je 
bilo zelo ustvarjalno in všeč delati. Sem bil zadovoljen z izdelkom. 
 

Odgovor na RV5a - Kako je izvedba procesa z ustvarjalnimi pristopi in pristopi PZLD 
po mnenju udeleženih spodbujala njihovo ustvarjalno izražanje?  

Z zbranim gradivom lahko odgovorim na prvi del petega raziskovalnega vprašanja. Iz 
povprečnih ocen intenzivnosti ČS ustvarjalnosti vidimo, da so se dvignile za eno stopnjo pri 
dveh in za dve stopnji pri drugih dveh udeleženih. Udeleženi so izrazili mnenje, da so se na 
vsaki delavnici lahko ustvarjalno izražali (delno ali v celoti), bolj so bili ustvarjalni v 
zaključnem delu procesa v primerjavi z začetnim delom procesa. Udeleženi so se ob novo 
spoznanih umetniških tehnikah in dejavnostih, kot so abstraktno slikanje, slikanje s prsti, 
improvizirano plesanje, plesanje v tišini in leže na tleh in druge, opredelili z zapisi in 
izjavami, ali so jim nove dejavnosti všeč. Iz gradiva vidimo, da je bilo vsem všeč abstraktno 
slikanje, ogled slik slikarjev in spoznavanje njihovega načina slikanja. Trem udeleženim je 
bilo všeč risanje s simboli, ustvarjalno packanje in slikanje s prsti. U2 in U3 sta na začetku 
procesa PZLD odklanjala glino kot material za ustvarjanje, na delavnicah sta se začela z njo 
ustvarjalno izražati. Več udeleženih pove, da se je njihova ustvarjalnost kazala v tem, da so 
bili v umetniških dejavnostih samostojni, v njih so izražali domišljijo, misli, počutje. Čutili so 
se svobodni in sproščeni v ustvarjanju. Izbirali in preizkušali so različne materiale za 
ustvarjanje, prav tako teme ustvarjanja. Dejavnosti, ki so bile vsem udeleženim najbolj 
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ustvarjalne so bile: pripovedovanje v prvi osebi, Dve živali, Jaz, grm, Začarana družina, 
Nariši in napiši zgodbo, Zelo dobro se počutim, srečen/srečna sem, kadar/če...Trem 
udeleženim pa sta bili najbolj ustvarjalni dejavnosti Pot I in II.  

Po mnenju udeleženih je izvedba procesa ustvarjalnih pristopov in pristopov PZLD 
spodbujala njihovo ustvarjalno izražanje. 

 

         

 

 

              

Slika 21, 22, 23. Jaz, grm.                                    Slika 24. Ko sem bil-a vesel-a. 
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Slika 25. Moja najljubša žival.                                    Slika 26. Moja najmanj ljuba žival..              

 

      

Slika 27. Pot I (preteklost, sedanjost).                       Slika 28. Pot I (preteklost, sedanjost).                  

 

 

Slika 29. Pot II (preteklost, sedanjost, most, prihodnost).                                



 

87 

             

 Slika 30, 31. Začarana družina.    

        

 Slika 32. Igra vlog z lutkami (prosta tema).           Slika 33. Vesoljec (prosta tema,    
                                                                     oblikovanje z zaprtimi očmi).               

 

               

 Slika 34, 35. Darilo udeleženih za udeležene (prosta tema). 
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V gradivu za odgovor na RV5b predstavim, katere ustvarjalne dejavnosti so udeleženi 
na koncu procesa z ustvarjalnimi pristopi in pristopi PZLD  izbrali kot najbolj všečne in 
katere so razvrstili na prva tri mesta.  

Tabela 39. Dejavnosti, ki so bile udeleženim najbolj všeč 

 

Udeleženi so skupaj našteli 15 dejavnosti, ki so jim bile najbolj všeč. U1 je izbrala 11 
dejavnosti, U4 10, U3 jih je izbral 9 in U2 7. Vsem so bile najbolj všeč naslednje: (1) risanje 
in slikanje, (2) ogled in izbira umetniških slik. Trem udeleženim je bilo najbolj všeč (3) 
igranje na klavir, (4) dejavnost v paru: zrcaljenje in ponavljanje gibov v prostoru in (5) 
samolepilni kolaž s prosto temo. Vidimo, da se pri vseh in treh udeleženih trikrat kot izbira 
pojavi likovna, enkrat pa glasbena in gibalno-dramska dejavnost. 

                                                                                         Tabela 40. Število izbranih dejavnosti 

 

Slika 36. Poletje (prosta tema).     

Izmed vseh so mi bile  najbolj 
všeč sledeče dejavnosti: 

Število 
udeleženih 
v izbiri 

Udeleženi  U1 U2 U3 U4 

Risanje in slikanje 4 U1, U2, U3, 
U4. 

X X X X 

Gledati in izbirati po svojih    
željah umetniške slike. 

4 U1, U2, U3, 
U4. 

X X X X 

Igranje na klavir 3 U1, U2, U4. X X  X 
Zrcaljenje na mestu in 
ponavljanje gibov v prostoru  

3 U1, U3, U4. X  X X 

Samolepilni kolaž - prosta tema    3 U1, U3, U4. X  X X 
Skupinsko risanje 2 U1, U2. X X  X 
Bobnanje 2 U1, U3. X  X  
Delati z glino 2 U1, U4. X   X 
Vizualizacija 2 U1, U4. X   X 
Ples, gibalne dejavnosti 2 U1, U4. X   X 
Pantomima 2 U1, U4. X   X 
Dejavnost s svečko  2 U2, U3.  X X  
Kolaž čustev  2 U2, U3.  X X  
Masaža z žogicami 2 U2, U3.  X X  
Lutke 1 U3   X  

Udeleženi: U1 U2 U3 U4 
Število izbranih 
najbolj všečnih 
dejavnosti 
posameznega 
udeleženega 

11 7 9 10 
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Tabela 41. Dejavnosti razvrščene od prvega do tretjega mesta po mnenju udeleženih 

 Na prvem mestu je, najbolj 
všeč mi je bilo: 

Na drugem mestu: Na tretjem mestu: 

U1: Ustvarjanje z glino Vizualizacija Risanje in plesno-gibalne 
dejavnosti 

U2: Dejavnost  s svečko Skupinsko risanje Samomasaža z žogicami  

U3: Risanje in slikanje 
(najbolj Grm z vizualizacijo) 

Dejavnost s svečko Lutke in samolepilni kolaž - 
prosta tema   

U4: Risanje in slikanje Vse ostale izbrane 
dejavnosti 

Vse preostale neizbrane 
dejavnost 

 

Udeleženi so na prva tri mesta postavili različne dejavnosti, a je v njihovem izboru nekaj 
stičnih točk. Vsi so vsaj na eno mesto od treh postavili likovne dejavnosti. U3 in U4 na prvo, 
U1 postavi na prvo mesto ustvarjanje z glino, U2 na drugo skupinsko risanje in U1 na tretje 
risanje skupaj s plesno-gibalnimi dejavnostmi, U3 pa samolepilni kolaž s prosto temo skupaj z 
lutkami. U2 na prvo mesto postavi sprostitveno dejavnost s svečko. Za drugo mesto izbere U1 
vizualizacijo, U3 dejavnost s svečko, U4 pa vseh 9 preostalih izbranih dejavnosti. Na tretjem 
mestu so pri U2 samomasaža z žogicami, U4 pa reče, da so tam še vse preostale dejavnosti iz 
delavnic. Oba U2 in U3 sta izbrala dejavnost s svečko. U4 je na drugo mesto postavila nekaj 
dejavnosti, ki so jih izbrali tudi drugi udeleženi. Poleg likovnih so na prva tri mesta postavili 
tudi druge umetniške in sprostitvene dejavnosti. Z zbranim gradivom lahko odgovorim na 
drugi del petega raziskovalnega vprašanja. 

Odgovor na RV5b – Katere ustvarjalne dejavnosti so udeleženi na koncu procesa z 
ustvarjalnimi pristopi in pristopi PZLD  izbrali kot najbolj všečne in katere so razvrstili 
na prva tri mesta ? 

Udeleženi so v skupnem seštevku izbrali 15 dejavnosti, ki so jim bile najbolj všeč. Obe 
dejavnosti, ki so bile vsem štirim najbolj všeč, sta bili s področja likovne umetnosti. Tri, ki so 
bile najbolj všeč trem udeleženim, pa so bile likovna, glasbena in gibalno-dramska dejavnost.  

Udeleženi so na prva tri mesta poleg likovnih postavili tudi druge umetniške in sprostitvene 
dejavnosti. Izbor udeleženih mi potrjuje, da sem dejavnosti dobro načrtovala in izbrala PZLD 
kot osrednjo dejavnost na vseh delavnicah, poleg nje pa tudi različne umetniške, ustvarjalne in 
sprostitvene dejavnosti.  

6 POTREBE PO SVOBODI, ZABAVI, LJUBEZNI IN MO ČI 

V poglavju predstavljam izjave udeleženih v procesu, njihove zapise v anketah, odgovore na 
vprašanja v zaključnih pogovorih, ki se nanašajo na zadovoljevanje osnovnih psiholoških 
potreb, ki jih navaja realitetna teorija: potrebe po: svobodi, zabavi, ljubezni in moči. Gradivo 
za odgovor sem pridobila tudi iz razlogov udeleženih, zakaj so jim bile individualne in 
skupinske delavnice všeč in iz vsebin likovnih izdelkov, ki so se ponovile pri posamezniku 
več kot dvakrat. Z zbranim gradivom odgovorjam na šesto raziskovalno vprašanje:  
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RV6 – Kako so uporabljeni ustvarjalni pristopi in pristopi PZLD po mnenju udeleženih 
vplivali na zadovoljitev osnovnih psiholoških potreb po svobodi, zabavi, ljubezni in 
moči? Katere potrebe so izražali z vsebinami in elementi, ki se ponovijo več kot dvakrat 
v njihovih likovnih izdelkih?  
 
1. V Tabelah 42, 43, 44 in 45 predstavim izjave udeleženih v procesu med izvajanjem 

delavnic in v zaključnih pogovorih, ki se nanašajo na zadovoljevanje štirih psiholoških 
potreb – po svobodi, zabavi, ljubezni in moči, kakor jih navaja realitetna terapija. Podobne 
ali enake izjave vseh ali več udeleženih, so zapisane v skupnem oknu. Zapis izvajalke je 
zapisan v zadnjem oknu. 

 
Tabela 42. Zadovoljevanje potrebe po svobodi 

1. ZADOVOLJEVANJE POTREBE PO SVOBODI 
Vsi udeleženi so povedali podobno ali enako: 
1. Na prvi delavnici sem se sam/-a odločil/-a za redno udeležbo na delavnicah. 
2. Sem bil/-a svobodno ustvarjalen/ ustvarjalna (Imel/-a sem ustvarjalno svobodo). 
3. V dejavnostih sem bil/-a samostojna, lahko sem po svojih željah izražal/-a svojo domišljijo, 
zamisli. 
4. Sem se sproščeno likovno, umetniško izražal/-a. 
5. Po svojih željah sem izbral/-a umetniške slike, ilustracije, fotografije, nalepke, knjižna kazala. 
6. Sam/-a sem izbiral/-a in preizkušal/-a različne tehnike in materiale za ustvarjanje. 
7. Sam/-a sem izbirala nekatere teme za ustvarjanje. 
8. Lahko sem izražal/-a predloge, želje, mnenje, izkušnje, čustva, počutje in občutke. 
9. Svobodno sem pripovedoval/-a o svojem izdelku, kar sem želel/-a.   
10. Povedali smo različna razmišljanja o določeni stvari ali problemu. 
11. Počutje in čustva smo izražali tudi preko izdelka, v počutjemeru in anketi. 
12. Samostojno sem razmišljal/-a  o svoji prihodnosti, željah, potrebah. 
13. Sami smo se odločili za odmor in za čas odmora. 
14. Lahko smo  povedali, vprašali, če nas je, kaj zanimalo ali skrbelo znotraj ali izven teme delavnice. 
15. Na individualni delavnici sva se sami/-a pogovarjali/-a, lahko sem zaupal/-a skrivnosti in 
probleme. 
U1, U2, U3 so povedali: U2, U3, U4 so povedali: 
16. Imel/-a sem dovolj prostora zase na 
skupinskih delavnicah. (U1 doda: včasih bi ga 
hotela še več.) 

17.Nisi nas kontrolirala med ustvarjanjem. 18. 
Med risanjem sem lahko sedel/-a, kjer sem želel/-
a. 

U3, U4 sta povedala: U1, U4 sta povedali: 
19. To, da sem bil/-a v risbi samostojen/-a, da si 
(izvajalka) rekla, da imam svobodo v risanju, mi 
je bilo na začetku težko, nato všeč in proti koncu 
(procesa) zelo všeč. 

20. Izvajalka je upoštevala mojo željo, da bi se 
raje šla rolat in smo prestavili individualno 
delavnico zame na naslednji teden. 

U2, U4 sta povedali: U2, U3 sta povedala: 
21. Lahko sem se sam/-a odločil/-a in izbral/-a, 
kaj bom ustvarjala in risala. 

22. Izrazil/-a sem željo po individualni delavnici 
in bil/-a upoštevan/-a. 

U3 je povedal: 
23. Izrazil sem željo, da bi del dejavnosti izvedel na naslednji delavnici, po počitnicah, ker sem bil 
utrujen od šole in jo je izvajalka upoštevala. 
U1 je povedala: 
24. Ko sem zamudila na delavnico, me izvajalka ni oštela.  
25. Sama sem se odločila ali bom ostala na določeni delavnici ali jo bom zapustila. 
26. Sama sem se odločila in lahko sem, če sem želela dokončala risbo na naslednji delavnici. 
27. Če sem želela sem lahko dokončala izdelek s prejšnje delavnice 
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Tabela 43. Zadovoljevanje potrebe po zabavi 
 

2. ZADOVOLJEVANJE POTREBE PO ZABAVI 
Vsi udeleženi so povedali podobno ali enako: 
1. Praviloma se mi je na delavnici izboljšalo počutje in ČS sem bila večinoma bolj sproščena in 
zadovoljna. 2. Predvsem na skupinskih delavnicah smo se smejali, uživali in se zabavali. Govorili 
smo: kul, super, odlično, zabavno. 3. Naučili in izvedeli smo veliko novega na zabaven način.  
4. Všeč mi je bilo, da si bila (izvajalka) športna in da si se igrala z nami. U2 je dodala: Všeč, da si bila 
športno oblečena in nisi prišla v visokih petah in mini krilu.  
U1, U3, U4 so povedali: 
5. Všeč, da ste (izvajalka) se znali pohecati in smejati skupaj z nami. 
6. Med vizualizacijo sem se sprostil/-a. 
7. Včasih sem vriskal/-a, se nisem mogel/mogla nehati smejati. 
U1, U2 sta povedali: U2, U3 sta povedala: 
8. Po ustvarjanju, po delavnici sem bila manj 
utrujena. 

9. Med dejavnostjo s svečko sem se najbolj 
sprostil/-a. 

U1, U4 sta povedali: 
10. Na skupinskih in individualnih delavnicah sem se zelo razživela in zabavala, ko sem risala, tekla, 
se gibala, plesala, ustvarjala z glino, posnemala druge in igrala klavir. 
11. Med vizualizacijo, glino, pantomimo in plesno-gibalnimi dejavnostmi sem se zelo sprostila. 
 

Tabela 44. Zadovoljevanje potrebe po ljubezni 
 

3. ZADOVOLJEVANJE POTREBE PO LJUBEZNI   
Vsi udeleženi so povedali podobno ali enako: 
1.Na delavnicah, posebej individualnih sem bil/-a deležna pozornosti izvajalke, to mi je bilo všeč. 
2. Na individualni delavnici sva se sami/-a pogovarjali/-a, lahko zaupal/-a skrivnosti in probleme. 
3. Na skupinskih smo se skupaj pogovarjali, všeč mi je bilo, ko sem drugim pripovedoval/-a in so me 
poslušali. 
4. Čutil/-a sem, da si nam naklonjena, nas sprejemaš, si potrpežljiva.  
5. Všeč mi je bilo, da si nam povedala, kaj si delala, ko si bila mlada in v OŠ, svoje izkušnje, nas 
poslušala, nam svetovala  in odgovorila na naša vprašanja. 
6. Razveselil/-a sem se tvojih (izvajalka) darilc. 
7. Zanimalo te je, kako se počutim. Ni ti bilo vseeno, če sem se počutil/- a slabo, to mi je bilo v redu.  
8. Na delavnicah smo se večino časa pogovarjali in se vedli prijateljsko. 
9. Všeč so mi bile skupinske likovne in likovne dejavnosti v paru. 
10. Všeč, ko so me drugi poslušali in včasih, ko sem poslušal/-a druge. 
11. Med dejavnostmi: risanjem skupinske slike, svečke, kamni kot glasbila, med nekaterimi gibalnimi 
dejavnostmi in pantomimo sem čutil/-a pripadnost skupini. 
12. Na skupini sem se počutila varno, sprejeto. 
13. Všeč mi je, da lahko zaupam nekatere stvari, probleme in izkušnje. 
14. Ni ti bilo vseeno za karkoli. 
15. Bila si prijazna in včasih tudi stroga. U2 in U3 sta dodala: »Stroga, včasih, ko sta U1 in U4 
nagajali.« 
U1, U2, U4 so povedale: U1, U3,U4 so povedali: 
16. Rada sem ti prinesla pokazati svoje nove ali 
druge stvari (najljubše pesmi na mobitelu, 
fotografije, srbske bankovce,  nove uhane itd). Z 
zanimanjem si jih pogledala. 
17. Všeč, da si prišla pogledati mojo sobo, da sva 
se pogovarjali v moji sobi. 

18. Všeč so mi bile skupinske ustvarjalne in  
dejavnosti v paru. 
19. Všeč mi je bilo, da si se spomnila na vse naše 
rojstne dneve. Voščila in darila. 

U2, U3, U4 so povedali: U3, U4 sta povedala: 
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20. Na zadnjem skupinskem risanju in svečki 
sem se počutil/-a povezan/-a z našo skupino. 

21. Na delavnicah so nas vse zanimale podobne 
stvari: risanje, umetnost, slike slikarjev. 

U1, U4 sta povedali: U2, U3 sta povedala: 
22. Včasih, ko sem želela pozornost ali jo 
pritegniti in sem jo dobila. 
23. Sva se objeli. 
24. Si se me razveselila, ko sem prišla, čeprav 
sem na prejšnji delavnici nagajala. 
25. Večkrat sem po svojih izdelkih in risanju 
videla svojo željo po družini in ljubezni družine 
ter, da jo pogrešam. Da bi raje živela v družini 
kot MD. 
26. Imela sem potrebo po mamini ljubezni. To 
sem videla po izboru fotografije slike slikarja. 

27.Učila sem se razumevanja in vživljanja v 
počutje in čustva drugih. 
28. Najprej mi je bilo spraševanje o počutju 
prepogosto, kasneje sem se tudi sam/-a začel/-a 
več in večkrat spraševati, kako se, kdaj počutim. 
To se mi sedaj zdi v redu. Bolj vem, kako se 
počutim. Tudi, če slabo je v redu, pomembno, da 
vem.  

U1 je povedala: U1, U3 sta povedala: 
29. Imela sem težave s poslušanjem drugih. Učila 
sem se biti potrpežljiva, ker so drugi mene 
poslušali. 

30. Lahko sem ti pripovedoval/-a o svoji 
zaljubljenosti. 

U2 je povedala: 
31. Na individualnih delavnicah sem rada pripovedovala, kaj sem počela in kako sem se počutila med 
vikendom. 32. Bratu sem po pogovorih lahko povedala, kako se počutim, kadar me prizadane. 
33. Najprej mi ni bila, potem pa bila všeč tvoja skrb, da nisem lačna na delavnici in da redno jem. 
U3 je povedal: 
34. Videl, da želite in da ste delala tako, da spremenite stvari na bolje. 
35. Izven delavnic sem se tudi kdaj spomnil na vas.  
36. Na individualnih delavnicah sem lahko povedal bolj osebne stvari, ki jih pred skupino nisem 
mogel. 
37. Prvič po najinih pogovorih sem povedal mami, kako se počutim ob njenem ravnanju. 
38. Lahko sem vas vprašal za nasvet, kako naj ravnam. 
Zapis izvajalke: 
1. Na 17. delavnici me je presenetilo, ker nihče ni nalepil fotografije družine ali odraslih ljudi 
(simbolno), ki jih osrečujejo, kot sem to videla v literaturi. Le U1 in U4 sta nalepili dojenčka. 
2. U1, U3 in U4 so izražali svojo naklonjenost do izvajalke tudi s pisanjem in/ali risanjem  v anketi.  
 

Tabela 45. Zadovoljevanje potrebe po moči 
 

4. ZADOVOLJEVANJE POTREBE PO MO ČI    
Vsi udeleženi so povedali podobno ali enako: 
1. Spoznaval/-a sem se, ko so bile različne oblike delavnic, kakšen/kakšna sem bila na skupinski in 
kakšen/kakšna na individualni in ko sem razmišljal/-a, zakaj mi je katera všeč. 
2. Spoznaval/-a sem se, ko sem ocenjeval/-a počutje, čustva, ČS, ko sem izbiral/-a različne materiale 
za likovno ustvarjanje in velikost papirja.  
3 Pogovori na delavnici so mi pomagali pri reševanju nekaterih vsakdanjih problemov.   
4. Všeč mi je bilo in dobro sem se počutil/-a, ker sem izdelek dokončal/-a in ker sem ga imel/-a vedno 
možnost dokončati tudi na naslednji individualni delavnici. 
5. Pred začetkom procesa delavnic me je bilo malo strah, po prvi delavnici pa ne več, sem se počutil/-a 
bolje, da sem lahko tu in da zmorem risati in vse drugo. 
6. Dobil/-a sem pohvalo od ostalih udeležencev in/ali izvajalke, da sem nekaj dobro ustvaril/-a. 
Prijetno (U3), zelo dobro (U1, U4), v redu (U2) sem se počutil/-a ob tem. 
U1 ,U3, U4 so povedali: 
7. Ugotovila, da sem sposobna/sposoben sam/-a zapisati zgodbo po svoji risbi, čeprav sem mislil/-a, da 
nisem. Bila zadovoljna/zadovoljen. 
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8. Bila sem zadovoljna, ko sem kazala pantomimo in so drugi uganjevali.  
9. Dobre volje sem bil/-a in ponosna, ko mi je izdelek uspel. 
U1, U2, U3 so povedali: U3, U4 sta povedala: 
10. Po ustvarjanju, po delavnici sem bil/-a manj 
utrujen/-a. 
11. Videl/-a sem, da imajo tudi drugi probleme, 
da nisem edini/edina, nekatere sem ocenil/-a kot 
večje od svojih. 

12. Na delavnici sem spoznal nekaj stvari o sebi, 
sedaj vidim ali mislim drugače na primer, da 
nekaj znam, ali zmorem ustvariti. 

U2, U4 sta povedali: U2,U3 sta povedala: 
13. Lahko sem se sama odločil/-a in izbral/-a, kaj 
bom ustvarjala in risala po svoji zamisli. 

14. Tudi s pomočjo delavnic sem vztrajal/-a pri 
svoji želji. 

U1, U4 sta povedali: U2 je povedala: 
15. Izvajalka je upoštevala mojo željo, da bi se 
raje šla rolat in smo prestavili individualno 
delavnico zame na naslednji teden. 

16. Rekla ste mi (izvajalka), da sem vam 
pomembna in pomembna za to skupino. To mi je 
bilo v redu, mi je pomagalo, ko sem bila žalostna. 

U1 je povedala: 
17.Všeč mi je bilo, da sem vodila dejavnost. 
 

Iz predstavljenih mnenj udeleženih ugotovljam, da so v procesu delavnic z ustvarjalnimi 
pristopi in pristopi PZLD vsi zadovoljevali potrebe po svobodi, zabavi, ljubezni in moči. 
Največ enakih ali podobnih izjav udeleženih je bilo glede zadovoljevanja potreb po svobodi 
in ljubezni: 15, sledi 6 enakih izjav, ki govorijo o zadovoljevanju potrebe po moči in 4 enake, 
ki govorijo o zadovoljevanju potrebe po zabavi. Največ izjav so udeleženi podali o 
zadovoljevanju potrebe po ljubezni 38. 27 je izjav udeleženih, ki govorijo o zadovoljevanju 
potrebe po svobodi, 17 po moči in 11 po zabavi. 

2. Sledijo odgovori udeleženih na dvoje vprašanj v zaključnem pogovoru:  

A. »Razlogi, zakaj so mi bile individualne delavnice bolj všeč kot skupinske in zakaj skupinske 
bolj kot individualne?« ter 

B. »Razlogi, zakaj mi niso bile individualne delavnice bolj všeč kot skupinske in zakaj ne 
skupinske bolj kot individualne?« 

Pri izjavah udeleženih sem z oznako zapisala potrebe kot jih opisuje realitetna teorija in 
menim, da jih je posamezni udeleženi zadovoljeval. Tako sem prišla do gradiva o stičnostih in 
razlikah v zadovoljevanju štirih potreb med udeleženimi glede na individualne in skupinske 
delavnice. 

Legenda 8.  
Oznaka  Potreba: 
PPS po svobodi 
PPZ po zabavi 
PPL po ljubezni 
PPM po moči 
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Tabela 46. Razlogi udeleženih za všečnost in/ali nevšečnost individualnih in/ali skupinskih 
delavnic s pripisanimi temeljnimi potrebami  

Udeleženka U1 je povedala: 
Na individualni mi je bilo bolj všeč, ker  Na skupinski mi je bilo bolj všeč, ker  

• sem imela vso tvojo (izvajalka) 
pozornost, si se ukvarjala samo z mano: 
PPL; 

• imela več časa za pogovor s tabo 
(izvajalka): PPL, PPS; 

• sem lahko povedala skrivnosti, krivice, 
težave: PPS; PPM, PPL; 

• sem lažje ustvarjala: PPM; 
• sem bila bolj sproščena, umirjena, manj 

živčna: PPZ;  
• sem se zabavala z glino: PPZ; sem lahko 

po svoje igrala klavir, ne da bi motila 
druge: PPZ, PPS; 

• sem lahko, če sem želela dokončala 
izdelek s prejšnje delavnice: PPS, PPM. 

• smo se smejali in zabavali: PPZ, PPS; 
• smo se pogovarjali: PPL; 
• sem vodila dejavnost po svoje: PPM, 

PPS; 
• so bile dejavnosti v paru: PPM, PPL; 
• sem kazala pantomimo in so drugi 

uganjevali: PPM, PPL, PPS; 
• so me drugi poslušali: PPM, PPL; 
• sem lahko poslušala druge, ki so 

pripovedovali o sliki ali o sebi: PPL. 
 

Na individualni mi ni bilo bolj všeč, ker  Na skupinski mi ni bilo bolj všeč, ker  
• sem na eni delavnici pogrešala druge 

udeležene: PPL. 
 

• sem bila včasih nemirna in nestrpna, kdaj 
bom na vrsti. U4 me je delala nervozno; 

• sem včasih težko poslušala druge, sem 
želela sama povedati, sem morala preveč 
čakati. 

Udeleženka U2 je povedala: 
Na individualni mi je bilo bolj všeč, ker  Na skupinski mi je bilo bolj všeč, ker  

• sva se sami pogovarjali, imeli več časa  
in miru za pogovor: PPL; 

• sem lahko pripovedovala kar sem želela: 
kako sem se počutila kaj sem počela med 
vikendom: PPL, PPS, PPM; 

• v pogovorih sem se bolj sprostila in 
povedala  stvari, ki so mi bile zabavne, 
zelo mi je bilo všeč, ko sem kazala 
fotografije psov in dogodkov z njimi na 
svojem novem »tabletu«: PPZ, PPL ; 

• sem lahko povedala osebne stvari, 
skrivnosti in probleme, ki jih nisem 
mogla povedati na skupinskih: PPL, 
PPS, PPM. 

• smo se smejali in zabavali: PPZ, PPS; 
• smo se pogovarjali o temi in tudi po 

svojih željah: PPL, PPS; 
• včasih, ko sem poslušal druge, me je 

zanimalo, kaj so rekli ali ustvarili: PPL; 
• so me drugi poslušali ali upoštevali: 

PPM, PPL; 
• smo delali skupinsko sliko in risbo v 

paru: PPL. 
 

Na individualni mi ni bilo bolj všeč, ker Na skupinski mi ni bilo bolj všeč, ker  
/ • sta včasih U1 in U4 nagajali in nas 

motili; 
• poslušati druge mi je bilo včasih tako-

tako, srednje, včasih dolgočasno. 
Udeleženec U3 je povedal: 
Na individualni mi je bilo bolj všeč, ker  Na skupinski mi je bilo bolj všeč, ker  

• sva se sama pogovarjala: PPL; 
• je bil bolj mir;   
• sem lahko povedal, kar sem želel, tudi 

probleme, skrivnosti: PPL, PPS, PPM; 

• smo se smejali in zabavali: PPZ, PPS; 
• smo se pogovarjali: PPL; 
• všeč delavnice vodenja in sledenja, ko 

sem vodil, sem delal, kar sem želel: PPL, 
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• vprašal sem lahko za nasvet, kako naj  
ravnam: PPL, PPS, PPM; 

• v pogovorih sem se bolj sprostil in kdaj 
tudi nasmejal, pohecal: PPZ; 

• lahko sem prišel prej, že v času učnih ur 
in sem po delavnici hitreje naredil 
nalogo. 

PPM, PPS; 
• so me drugi poslušali: PPM, PPL; 
• ko sem poslušal druge, je bilo včasih 

zanimivo: PPL, PPZ. 

Na individualni mi ni bilo bolj všeč, ker: Na skupinski mi ni bilo bolj všeč, ker  
/ • sta U1 in U4 včasih nagajali in nas 

motili; 
• včasih mi ni bilo preveč všeč poslušati 

druge, včasih me ni zanimalo. 
Udeleženka U4 je povedala: 
Na individualni mi je bilo bolj všeč, ker  Na skupinski mi je bilo bolj všeč, ker 

• sva se sami pogovarjali: PPL; 
• sem lahko povedala, kar sem želela, kaj 

sem počela in kako sem se počutila v 
MD, doma, v šoli, če sem bila jezna na 
koga, če me je, kdo kregal po krivici, 
svoje težave in zaupala skrivnosti: PPL, 
PPS; PPM; 

• sem lahko izbrala dejavnost, po svoje 
igrala klavir, ker nisem z igranjem 
nikogar motila: PPZ, PPS; 

• sem znala in sem oblikovala delavnico 
po svojih željah: PPM, PPS; 

• sem se zabavala in sprostila: PPZ. 

• smo se smejali in zabavali: PPZ; 
• sem poslušala druge, radovedna sem bila 

in me je zanimalo, kaj so rekli ali 
ustvarili drugi: PPL; 

• všeč delavnice v paru in skupinske, ko 
smo vodili kot smo želeli ali sledili 
drugemu: PPL, PPM, PPS; 

• so me drugi poslušali: PPM, PPL. 

Na individualni mi ni bilo bolj všeč, ker  Na skupinski mi ni bilo bolj všeč, ker  
/ • sem motila druge in so me (izvajalka, 

U2, U3) včasih kregali in se jezili. 
 

Na podlagi podanih razlogov, ki sem jim pripisala ustrezno zadovoljevanje osnovnih 
psiholoških potreb, ugotavljam, da so vsi udeleženi tako na individualnih kot na skupinskih 
delavnicah zadovoljevali potrebe po ljubezni, svobodi, zabavi in moči. 

3. V tabeli 47 predstavim enake ali podobne vsebine in elemente v likovnih izdelkih in v 
izbranih slikah, fotografijah udeleženih, ki so se ponovili/-e najmanj dvakrat. Zapisala sem 
likovno vsebino in elemente, ter počutje, čustva, ČS, povezana z njimi, tako kot so to opisali 
udeleženi in zapisala izbrane likovne materiale. Skupini vsebin izdelkov sem v desnem stolpu 
pripisala oznake za temeljne psihološke potrebe, za katere menim, da jih je udeleženi z 
ustvarjanjem in izbiro vsebin v likovnih izdelkih izražal.  

Tabela 47. Podobne vsebine v likovnih izdelkih in v izbranih fotografijah udeleženih, ter ČS, 
počutje in likovni material s pripisom izraženih temeljnih psiholoških potreb v izdelkih  

Udeleženka U1: 
Drevesa in veverice: (1) drevesa z duplino v deblu, ki je gnezdo za veveričje mladiče in 
veverico; (2) svobodne veverice v gozdu; (3) veverice, ki se parijo v krošnji drevesa; (4) 
veverica, s katero se oseba igra, U1 jo opazuje. Material: svinčnik, suhe barvice, voščenke. 
ČS: rada imam, rada gledam, rada sem (v gozdu), všeč mi je, vesela. 

PPL 
PPZ 
PPS 

Družina. Mati: (1) U1 in mama se držita za roke in plešeta; (2) mati z dojenčkom; (3) mati PPL 
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U1 odide in se vrne; (4) mati U1 kot simbol srca. Oče: (1) kot največji v družini in kot simbol 
velike snežinke; (2) cvet predstavlja srce U1, ki ga poklanja očetu; (3) upodobljena žalost za 
očetom. Dojenček: (1) v sobi; (2) na obali; (3) pred hišo. Material: svinčnik, suhe barvice, 
voščenke, glina, flomastri, vodene barvice, akrilne barve, kolaž, izbira fotografij in slik. ČS 
in čustva: rada imam, všeč mi je, pogrešam in žalostna, z mamo vesela in srečna. 

PPZ 
 

Moški in ženska: (1) morilec in princeska; (2) mlada zaljubljenca. Material: svinčnik, suhe 
barvice, flomastri. ČS in čustva: žalostna, srečna, zelo dobro počutje. 

PPL 
PPM 

Plovila: (1) vesoljska ladja; (2) ladja n morju. Material: glina, voščenke. ČS in čustva: rada 
bi imela, se peljala z, všeč mi je. 

PPS 
PPM 

Udeleženka U2: 
Prijateljstvo osebe in živali: (1) U2 s svojo psico – nadomestno mamo; (2) žalost za psico; 
(3) sprehod s psom; (4) pes – človekov najboljši prijatelj; (5) pograd za U2 in psa; (6) 
postelja za psa; (7) oba psa člana družine; (8) U2 in pes, dobita nagrado na tekmovanju; (9) 
dvojna žival: pes, ki lahko leti; (10) prijateljstvo med dečkom in ribo. Material: svinčnik, 
suhe barvice, flomastri, vodene barvice, kolaž, izbira fotografij in slik. ČS in čustva: rada 
imam, všeč mi je, pogrešam in žalostna, boljše volje, mi pomaga premagati slabo voljo ali 
jezo, želja pomagati, zelo dobro in lepo počutje, ponos, zadovoljstvo, sreča, veselje, zabava. 

PPL 
PPM 
PPZ 

Palma: (1) palme s kokosi – U2 je kokos; (2) palma, ki dela senco grmu – U2 je grm. (3) 
palma se dotika hiše z razpoko. Material: suhe barvice, flomastri, voščenka. ČS: všeč mi je.  

PPL 
 

Borovničev grm: (1) v gozdu; (2) v puščavi. Material: suhe barvice. ČS in čustva: všeč mi je. 
Narisala sem se kot borovničev grm, ki daje sadeže v slabih pogojih, ker se tako počutim. 

PPL 
PPM 

Na nebu, visoko v zraku ali letenje: (1) U2 kot avtoportret nariše le glavo; (2) kot balon 
letim; (3) U2 je kokos na najvišji palmi; (4) v varnem prostoru je U2 na vrhu nebotičnika; (5) 
v prihodnosti bi letela kot angeli; (6) U2 je strela na nebu; (7) za vlogo lutke si U2 izbere 
angela. Material: svinčnik, suhe barvice, prstne barve, flomastri. ČS in čustva: rada imam, 
rada bi, všeč mi je, dobro se počutim na vrhu ali visoko, strela, ker sem živčna, včasih tečna. 

PPM 
PPS 

Prostrane pokrajine: (1) morje; (2) peščena obala; (3) puščava; (4) žitno polje. Material: 
svinčnik, suhe barvice, flomastri, kolaž, izbira fotografij. ČS in čustva: rada imam, všeč.  

PPS 

Udeleženec U3: 
Družina. Mama: (1) kot solza; (2) žalost, ker mama veliko joče; Brat: (1) z njim gleda 
nogometno tekmo; (2) v MD, skupaj v sobi. Brat in oče: (3) U3 igra nogomet z njima. 
Material: svinčnik, suhe barvice, akrilne barve, flomastri. ČS in čustva: žalost, rad imam, 
všeč mi je, (da živiva v isti sobi), sem vesel, se zabavamo, uživam. 

PPL 
PPZ  

Odprt prostor, pokrajine in voda: (1) nogometno igrišče; (2) morje; (3) širno polje (motiv iz 
pesmi); (4) modre spirale, ki predstavljajo nebo; (5) vrh gore. Voda: (1) reka; (2) bazen: (3) 
morje; (4) pokrajina z veliko snega. Material: svinčnik, suhe barvice, voščenke, kolaž, 
izbrane ilustracije, slike in fotografije. ČS in čustva: daje mi občutek svobode, se povsem 
sprostim, sem srečen, uživam v razgledu, všeč mi je .  

PPS 
PPM 
PPZ 

Nogomet: (1) nogometno igrišče in nogomet; (2) gledati nogometno tekmo na TV; (3) trije 
družinski člani v nogometnih simbolih, U3 kot žoga; (4) U3 z darilom – novo nogometno 
žogo; (5) U3 je zadel 11 metrovko; (6) nogometne in druge žoge. Material: svinčnik, suhe 
barvice, flomastri, vodene barvice, kolaž. ČS in čustva: rad imam, všeč mi je, sem srečen,  
zelo dobro počutje,  pogrešal bi, ponosen, zadovoljen, občutek svobode in uspeha, veselja, se 
zabavam.  

PPM, 
PPS, 
PPZ 

Udeleženka U4: 
Družina: (1) družina z otroki; (2) različne hiše, v kateri želi, da bi sedaj živela z družino; (3) 
igranje, gibanje, tek na travnikih okrog doma s sorojenci; (4) dojenček; (5) Bučko dobi  
družino. Mama: (1) deklica, ki se dotika mame; (2) mama v simbolu najljubše živali U4. 
Oče: sanje U4: oče v globokem prepadu s tovornjakom. Material: svinčnik, flomaster, 
voščenke, kolaž, slike in fotografije. ČS in čustva: rada imam, bi bila srečna, všeč bi mi bilo, 
rada bi, pogrešam, želim si, dobro se počutim, se zabavamo, uživamo, velik strah in groza. 

PPL, 
PPM, 
PPS, 
PPZ 

Posebne moči, pomoč in skrb za druge: (1) U4 je sonce, ki zdravi ljudi; (2) U4 v 
avtoportretu kot oseba (Vajana), ki ima posebne moči; (3) žalost: žalostna je za vse ljudi, ki 
jih kurijo v peklu. Material: svinčnik, suhe barvice, flomastri, akrilne barve, das  masa, 

PPM, 
PPL 
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samolepilni kolaž. ČS in čustva: rada ima, rada bi bila, bi bila srečna, všeč bi mi bilo, 
občutek uspeha in da sem močna,  žalost zaradi drugih. 
Šport: (1) U4 gimnastičarka; (2) U4 izvede špago; (3) U4 smuča rekreativno in (4) v tekmi. 
Material: glina, voščenke, kolaž, izbira fotografij. ČS in čustva: rada ima, rada bi bila, 
občutek uspeha in da sem močna, ponosna, zadovoljna, svobodna, srečna,  se zabavam 
inuživam.   

PPM, 
PPS, 
PPZ 

 

V tabeli 47 vidimo, da so vsebine, ki se ponovijo več kot dvakrat, pri udeleženih večinoma 
različne. Ponavljajoča ista tema udeleženih je družina oziroma posamezni družinski člani, ki 
jih med tednom ne vidijo in so morda zato toliko bolj v njihovih mislih in posledično v 
likovnih izdelkih. Pri U2 in U3 se ponovi element morja, U3 in U4 pa različnih vrst športa. 
Menim, da tudi različne vsebine in elementi v likovnih izdelkih udeleženih kažejo, kako 
unikaten je bil v procesu vsak posameznik v skupini. Ne glede na razlike in podobnosti so vsi 
udeleženi z vsebinami in elementi v likovnih izdelkih izražali vse štiri potebe.  

Odgovor na RV6 – Kako so uporabljeni ustvarjalni pristopi in pris topi PZLD po 
mnenju udeleženih vplivali na zadovoljitev osnovnih psiholoških potreb po svobodi, 
zabavi, ljubezni in moči? Katere potrebe so izražali z vsebinami in elementi, ki se 
ponovijo več kot dvakrat v likovnih izdelkih? 
 
Na podlagi likovnih izdelkov in podanih mnenj udeleženih učencev skozi proces delavnic z 
ustvarjalnimi pristopi in pristopi PZLD in v zaključnih pogovorih odgovarjam na šesto 
raziskovalno vprašanje. Ugotavljam, da so ustvarjalni pristopi in pristopi  PZLD po oceni 
udeleženih pozitivno vplivali na zadovoljitev osnovnih psiholoških potreb po svobodi, zabavi, 
ljubezni in moči oziroma, da so udeleženi v tem procesu vse štiri omenjene potrebe uspešno 
zadovoljevali in jih izražali z vsebinami in elementi v likovnih izdelkih. 
 
Naslednja Slika 37 je fotokopija različnih delov anket udeleženih in prikazuje, kako so 
udeleženi z odgovarjanjem na vprašanja v anketi sporočali o zadovoljevanju svojih potreb, 
predvsem potreb po ljubezni in zabavi. Z bralcem želim podeliti zanimivosti, kako so 
odgovore dodatno opremili s simboli, slikami in kako so z zapisi komunicirali z mano. Na 
primer pod mojim zapisom: »Hvala za sodelovanje! : ) «, so pisali: »Pa še drugič!«, »Ni 
zakaj!« in podobno. To mi je bila dodatna spodbuda za delavnice in hkrati potrditev, da so se 
trudili do konca vsake delavnice. Iz opazovanja in tudi po njihovih izjavah, sem vedela, da 
jim je bilo izpolnjevanje anket in samo pisanje včasih težko. Prijetno mi je bilo, ko so mi 
preko zapisov povedali, da me imajo radi in ko so z njimi izrazili veselje in zahvale, da so se 
lahko v likovnih izdelkih svobodno izražali. Všeč mi je bil zapis udeleženke, da je razmišljala, 
kako bi dala 2 živali skupaj pri vprašanju o ustvarjalnem izražanju. S tem je potrdila, da je 
razmišljanje ustvarjalna dejavnost. V prvih dveh obdobjih procesa se je pri nekaterih 
udeleženih občasno na začetku delavnice pojavil dvom ali jim bo na delavnici všeč, v drugih 
dveh obdobjih pa teh dvomov ni bilo več. V procesu delavnic so udeleženi spoznavali, da 
šele, ko preizkusiš neko dejavnost vidiš ali ti je všeč, kako se ob njej počutiš in podobno. 
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   Slika 37. Zapisi udeleženih v anketah. 
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V  ZAKLJU ČEK 

V magistrskem delu sem predstavila proces z ustvarjalnimi pristopi in pristopi PZLD kot 
obliko podpore in pomoči ranljivim učencem, ki bivajo v MD. V virih so zapisani pozitivni 
učinki omenjenih pristopov na ranljive otroke: ustreznejša komunikacija in izražanje čustev, 
sprostitev, izboljšanje samopodobe, povečanje zaupanja v lastne potenciale in druge. Nisem 
zasledila raziskave, ki bi prikazovala rezultate vpliva PZLD na ranljive učence, ki bivajo v 
instituciji, zato sem želela raziskati to področje.  

Temeljni cilj magistrskega dela je bil izvajati in predvsem kvalitativno ovrednotiti, kako lahko 
z ustvarjalnimi pristopi in pristopi PZLD nudimo podporo in pomoč štirim ranljivim 
učencem, ki živijo v mladinskem domu. Delo je temeljilo na multipli študiji primera. Za 
namen raziskave sem oblikovala ustvarjalni proces 23 delavnic (10 individualnih za vsakega 
udeleženega in 13 skupinskih delavnic), ki so vsebovale predvsem PZLD in v manjši meri 
dramsko, plesno-gibalno, glasbeno izražanje in sprostitvene dejavnosti. Proces delavnic se je 
začel 1. junija 2016 ter zaključil konec marca 2017 s pogovori in evalvacijo. Z izvedbo 
procesa sem izbranim mladim želela nuditi podporo, okrepitev, sprostitev, izboljšati njihovo 
splošno počutje in zadovoljstvo, spodbuditi njihovo ustvarjalno izražanje in ustvariti pogoje 
za zadovoljevanje njihovih psiholoških potreb. V procesu sem imela velik osebni aganžma in 
zavzetost za izpolnitev ciljev RN.  

Zanimalo me je, kako udeleženi doživljajo vpliv ustvarjalnih pristopov in pristopov PZLD na 
svoje počutje, intenzivnost čustev, čustvenih stanj in na načine izražanja le-teh, prav tako 
vpliv omenjenih pristopov na svojo ustvarjalnost, vedenje in komunikacijo, zadovoljevanje in 
izražanje temeljnih potreb. Struktura delavnic s potekom dejavnosti, odkritost in zaupanje 
udeleženih v pogovorih sta mi nudila velik vpogled v njihovo doživljanje, dodatno 
spoznavanje in sprotno seznanjanje s spremembami, ki so jih doživljali. V procesu sem bila 
večkrat navdušena nad njihovimi modrimi izjavami. Sprašujem se, ali so se biserne modrosti 
otrok zgodile, ker sem jih sama tako videla, kot je večkrat poudaril vedski modrec Mahariši 
Maheš Yogi v svojih predavanjih: »Lepota leži v očeh opazovalca.« Ali so se udeleženi otroci 
v procesu sprostili, premagali notranje pregrade in odprli pot svoji lastni modrosti? Morda je 
šlo za preplet obojega. Delo predstavi predvsem njihove izjave in manj mojih misli. Z 
njihovim pripovedovanjem se večinoma strinjam. Menim, da so se udeleženi v procesu 
naučili opazovati sebe in druge, ustrezno podajati svoje misli, razmišljanja, občutke in čustva. 
Med pisanjem magistrskega dela me je pogosto spremljal občutek, da ga pišem skupaj z 
udeleženimi ali, da sem samo instrument, skozi katerega pripovedujejo. 

Teoretična izhodišča tako PZU, PZLD kot socialne pedagogike sem upoštevala v okvirni in 
sprotni pripravi procesa, prav tako sem praktični del ves čas povezovala s teoretičnimi 
izhodišči izbrane literature. In ne nazadnje sem izhodišča upoštevala pri analizi procesa z 
ustvarjalnimi pristopi in pristopi PZLD. 

Med prakso in teorijo so se v procesu razkrivale povezave. Tukaj zapišem le nekatere. V 
literaturi se poudarja pomen kontinuiranosti delavnic v procesu. V decembru 2016 je bil 
proces delavnic prekinjen za več tednov zaradi obeznosti skupine MD. Na prvih delavnicah 
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januarja 2017 sta bili dve udeleženki prvič zelo nemirni in moteči; morda je v tem zaznati 
vpliv diskontinuitete. Takrat sem vpeljala več zaporednih individualnih delavnic, v katerih 
sem udeleženim lahko nudila več pozornosti in več individualnega pristopa kot v skupinskih. 
Vpeljala sem delo z glino, ki je pri različnih težavah po mnenju avtoric lahko v pomoč (Kariž, 
2010; Oaklander, 1996). Oboje se je pokazalo kot dobro. Udeleženka si je zlasti, če je bila 
nemirna, izmislila kreativne dejavnosti z vodo in jih preizkušala. Le-te so jo umirile. V. 
Oaklender (1996, str. 233) pravi: »Voda od vseh materialov najbolj umirja.« Gorjup (1999) 
svetuje, da naj izvajalec z likovnimi dejavnostmi spodbuja notranjo rast in občutek 
izpolnjenosti. Udeleženka je v prosti temi z glino izrazila svoje počutje v 21 delavnici rekoč: 
»Iz gline sem naredila rožo, ker se počutim dobro in lepo, tak občutek imam kot da rastem – 
ne da zares rastem – tako drugače od znotraj, v telesu, no, pa tudi se mi zdi v glavi, ko 
razmišljam in cvetim kot roža – ne zares –ampak ja, tudi zares.«  

1 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Na podlagi kvalitativne in kvantitativne analize beležim pozitivne učinke ustvarjalnih 
pristopov in pristopov PZLD na udeležene: 

• saj se udeleženi že v začetnem obdobju procesa in še bolj v vseh naslednjih odprejo, 
različno opišejo sebe in mi zaupajo svojo situacijo. Zavedajo se vzrokov za nekatera 
svoja čustva, ČS in počutij, prav tako poznajo svoje želje, interese, močna in šibka 
področja , kakor tudi svoje odnose z vrstniki in drugimi; 

• izboljšanje počutja  udeleženih med ustvarjanjem, v delavnicah in na koncu delavnic v 
primerjavi s počutjem ob začetku delavnic. Navajam izjavi dveh udeleženih: (1) Bilo mi je 
zelo dobro, sem uživala in se sprostila, ko sem delala z glino. (2) Delavnice mi pomagajo 
k boljšemu počutju. 

• pozitivnine spremembe intenzivnosti čustev, na primer: porast zadovoljstva in upad 
žalosti. Vsem udeleženim se je intenzivnost ČS sproščenosti, ustvarjalnosti, zadovoljstva, 
veselja, povezanosti v procesu delavnic glede na povprečno oceno povečala za eno ali dve 
stopnji in je bila ob zaključku delavnic večja kot na začetku. Primeri izjav udeleženih: (1) 
Na začetku sem bila žalostna, potem pa mi je bilo naenkrat všeč, sem bila vesela, sem se 
smejala. (2) Všeč mi je bilo, da smo podelili svoje občutke na začetku, čeprav sem bila 
žalostna. (3) Na delavnici sem bila na začetku žalostna in potem že malo vesela, na koncu 
sem bila pa že srečna. (4) Med ustvarjanjem sem se dobro počutil/-a, bolje kot prej. 

• Kvalitativna analiza je pokazala, da sta v procesu izvedbe potekala tako ozaveščanje kot 
širjenje načinov izražanja počutja, čustev, ČS vseh udeleženih. Mnenje udeleženih je, 
da so lahko izražali in delili čustva, ČS in počutje s prisotnimi na delavnici. Udeleženi so 
glede na individualno likovno oceno emocij, ki vključuje splošno čustveno področje in 
samopodobo napredovali. Povedali so: (1) Pokazala in doživljala sem čustva. (2) 
Različna čustva sem doživljala različno močno. (3) Ko sem risal sem čutil, da bi rad bil 
tak kot kralj v zgodbi, da bi odločal sam o sebi. (4) ČS sem izražala v plesu in igranju na 
klavir. (5) Z vriskanjem sem izražala veselje in zadovoljstvo. 

• Nadalje so se pozitivni učinki  pokazali na področjih vedenja, širil se je njihov 
vedenjski repertoar, izboljšala medosebna komunikacija tako v poteku delavnic kot 
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izven njih. Vsak posamezni udeleženi je v končni likovni oceni socialne interakcije v 
skupini glede na začetno napredoval. 

• Njihova ustvarjalnost se je razvijala, pokazali so zanimanje za nepoznane umetniške 
tehnike in dejavnosti. Izbirali in preizkušali so različne tehnike in materiale za ustvarjanje. 
Po mnenju udeleženih je izvedba procesa spodbujala njihovo ustvarjalno izražanje. 

• Izražali in zadovoljevali so svoje potrebe po svobodi, zabavi, ljubezni in moči, kakor jih 
opredeli Glasser in realitetna teorija, tako na individualnih kot skupinskih delavnicah. 

Ugotavljam, da je bil proces z ustvarjalnimi pristopi in pristopi PZLD primerna oblika 
podpore in pomoči za izbrane učence, ki bivajo v MD, saj je pozitivno vplival na njihovo 
ozaveščanje in izražanje čustev, na porast pozitivnih čustev, izboljšanje komunikacijskih 
spretnosti in njihove ustvarjalnosti ter jim omogočil zadovoljevanje temeljnih potreb ter 
izboljšanje splošnega počutja. 

Pridobljenih ugotovitev ne morem posplošiti na vse ranljive učence, ki bivajo v različnih MD, 
veljajo le za 4 mlade, ki so bili vključeni v multiplo študijo primera. 

Natančen opis procesa in predstavljene ugotovitve bi lahko bile v pomoč različnim 
strokovnim delavcem pri delu z ranljivimi učenci in hkrati spodbuda za nadaljnje študije.  
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VII  PRILOGE 

PRILOGA 1. PRIKAZ NA ČRTA IN IZVEDBE SKUPINSKIH IN 
INDIVIDUALNIH DELAVNIC 

Načrte in izvedbe delavnic predstavim kronološko. Najprej predstavim načrt4, ki je bil 
praviloma enak izvedbi delavnice. Načrtu sledijo podani primeri zapisov o posebnostih v 
poteku izvedbe za prve tri in del četrte delavnice, ki se nanašajo na vse ali več udeleženih, 
sledijo nekatere posebnosti za posameznega otroka. Predstavljeni so tudi nekateri opisi 
izdelkov kot so jih podali udeleženi. Določene pripovedi v prvi osebi »Jaz kot izbrana stvar v 
likovnem izdelku« in nekatere opise likovnih izdelkov predstavim le v poglavju Načini 
izražanja počutja, čustev in čustvenih stanj. Kadar so moja opažanja enaka zapisom 
udeleženih v anketah in njihovim izjavam, predstavljam le njihova. 

Vsaka delavnica ima naslov, ki smo ga oblikovali skupaj z udeleženimi. 17. delavnica ima 
angleški naslov »Happy« (srečen). 

Prikaz načrta in izvedbe delavnic sem obogatila s fotografijami izdelkov udeleženih. 

Udeleženi so na vsaki delavnici izpolnili počutjemer, anketo in pospravili prostor, zato v 
zapisu Posebnosti v poteku izvedbe delavnic tega ne zapisujem.  

 

                

 

Slika 1. Darilo udeleženih za udeležene.             Slika 2. Odhod iz MD (Film Bučko).   

 

                                                 
4Struktura, vsebina in oblika zaključka je praviloma enaka v vseh delavnicah. Zato sem tam, kjer načrt presega 

velikost ene strani podroben zapis zaključka izpustila. Zapisala sem, da je struktura zaključka enaka kot v 
prejšnjem načrtu. 
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Načrt 1 Individualna delavnica št. 1: Avtoportret 

UVOD SPOZNAVANJE Oblika: individualna 

 Vsebina Trajanje  Cilji  Materiali  

 
Informacije 
 

Obrazložitev srečanj in delavnic: 
struktura, vsebina, namen raziskave.  

10 min 
 
 

• Spoznavanje 
• Vzpostavljanje stika in zaupanja 
• Seznanjanje s cilji delavnic PZU 
• Seznanjanje z namenom raziskave 

 

Pogovor   
 
 
Počutjemer 
 
 
Izberi in vzemi.  

Pogovor  o počutjih, čustvih.  
Otrok pripoveduje, kdaj čuti različna 
čustva. Razumevanje počutjemera. 
Barvanje počutjemera. 
 
 
Otrok izbere nalepke in utemelji izbor. 

10 min 
 
7 min 
 
 
 
5 min 

• Spoznavanje 
• Vzpostavljanje stika in zaupanja 
• Razumevanje počutij in čustvenih stanj 
• Razvijanje besedne komunikacije 
• Ozaveščanje in ocenjevanje počutja 
• Udeleženec izbira po svojih željah, ozavesti, 

kaj mu je všeč in zakaj  

MATERIALI:  
suhe barvice, nalepke 
 

OSREDNJI  DEL AVTOPORTRET   Oblika: individualna  

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik.teh. in materiali  

Likovna dejavnost 
 
Pogovor  

Nariši avtoportret. 
 
Predstavitev avtoportreta.Pogovor o 
počutju in doživljanju ob risanju. 

20 min 
 
 
10 min 

• Spoznavanje in zavedanje sebe 
• Razvijanje občutka lastne vrednosti 
• Ustvarjalno likovno izražanje 
• Sproščeno besedno izražanje 

TEHNIKA:  
risanje s suhimi 
barvicami 
MATERIALI: list A 4,  
suhe barvice 

ZAKLJU ČEK    Oblika: individualna  

 Vsebina Trajanje  Cilji  Materiali  

Pospravljanje 
Anketa 
Počutjemer 

Pospravljanje.  
Pridobitev privoljenja otrok za udeležbo 
na delavnicah. Izpolnjevanje ankete in 
počutjemera.  

15 min • Navajanje na urejenost prostora 
• Povzemanje doživetij in mnenj 
• Ozaveščanje in ocenjevanje počutja 

suhe barvice 
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1. 6. 2016 1. delavnica. 1. individualna delavnica: Avtoportret 
Opisi izdelkov so predstavljeni v poglavju Načini izražanja počutja, čustev in čustvenih stanj. 
Posebnosti v poteku izvedbe za udeleženko U1: 
Izberi in 
vzemi.  

Izbere si nalepke v modri in roza barvi, ker sta ji ti barvi najbolj všeč. 

OSREDNJI 
DEL   

Potek ustvarjanja avtoportreta in komunikacije v času ustvarjanja 

Zapis 

izvajalke: 
likovna 
dejavnost, 
pogovor 
 

U1 si je izmed različnih paketov barvic, ki jih ponudim, izbrala čisto nove barvice. Risala 
je zavzeto in ves čas pripovedovala: »Najprej moram narisati posteljo. Prevleka in 
vzglavnik sta bila že na postelji, ko sem prišla v dom. Sama sem jo morala obleči.« Nariše 
posteljo z zeleno rjuho. Reče: »Vem, da postelja nima zelene rjuhe, a malo domišljije ne 
škodi. Že dolgo sem v  MD, prišla sem, ko sem bila stara 8 let.«  Opazi, da imam v enem 
izmed paketov zlato, srebrno in več odtenkov roza barvic. Odpre ta paket, ker želi te barve 
uporabiti pri risanju sebe. Nariše si zelo dolge lase do kolen, široka ramena in velike roke 
primerjavi z nogami. Narisala se je majhno v primerjavi s svojo posteljo. Ko se nariše 
vztraja, da mora nujno narisati še omaro in jo nariše. Pogovor je potekal sproščeno. Na 
stolu se je gibala in vrtela. Reče, da pleše na stolu. Med izvajanjem delavnice je v sobo 
večkrat prišla deklica (U4) in prosila, da bi bila tudi ona rada vključena v delavnice. 

Posebnosti v poteku izvedbe za udeleženko U2: 
UVOD   Spoznavanje in počutje 
Zapis 
izvajalke: 

Ima zelo lepo pospravljeno, urejeno sobo. Pravi, da je soba za dve, a sedaj biva sama. Je 
zelo resna in takoj pove o počutju in problemu: »Se slabo počutim, sem živčna in me 
skrbi. V nedeljo sem pustila čevlje spodaj, ker so bili mokri, sedaj jih ne najdem. Čevlji 
niso bil zastonj. Sama sem kriva, ker jih nisem dala v sobo.« Med tem pogovorom je 
gostobesedna. 

Izberi in 
vzemi.  

Izbere si nalepko semafor, ker so ji všeč te tri barve skupaj. Všeč ji je simbolika 
semaforja: ko greš lahko naprej, ko ne smeš in ko samo čakaš in opazuješ. 

OSREDNJI 
DEL   

Potek ustvarjanja avtoportreta in komunikacije v času ustvarjanja 

Zapis 

izvajalke: 
likovna 
dejavnost 

Najprej trdi, da ne zna narisati glave. Po premisleku in spodbudi jo nariše s šestilom. Riše 
zelo počasi natančno, veliko radira. Reče, da je list prevelik (A4). Nariše obraz, usta v 
nasmehu, široko odprte oči, lasno sponko in lase spete v čop. Ko gledam risbo, imam 
občutek, kot da njen obraz plava nekje na listu ali v zraku.  

Pogovor Med risanjem omeni, da jo je frizerka zadnjič preveč postrigla in da ji to ni všeč. Vpraša 
me: »Kaj, če ti nekaj ostane v glavi in se tega ne moreš znebiti ?« Takoj nadaljuje, da 
so jo enkrat poslali k neki osebi, za katero misli, da je bila socialna delavka in ta je hotela, 
da ji U2 že prvič, pove, kaj se je zgodilo. Ona pa ni mogla. In še sedaj ne more govoriti o 
tem. Rečem, da menim, da je normalno, da ko se prvič srečamo z nekom, da mu ne želimo 
vsega povedati. Tudi, če ne želimo nič povedati je v redu. Pomembno je, da naredimo, 
tako kot čutimo in želimo. Tudi meni (izvajalki) lahko pove, samo kar in kolikor želi. 
Vidno ji odleže.  

Posebnosti v poteku izvedbe za udeleženca U3: 
Zapis izvajalke Pride v sobo od U2, nasmejan. Pravi, da je vesel in dobre volje, ker je dal šest golov na 

nogometni tekmi. Pove, da ima še toliko energije, da bi lahko tekel na Golovec in nazaj in 
da ni nič utrujen, čeprav je večer in da  pogosto pozablja, kam da stvari. Sedaj ne ve, kam 
je dal žogo, puščico. U2 nama odstopi sobo, da v njej nadaljujeva z delavnico. 

Izberi in 
vzemi.  

»Izbral sem nalepko kolo in zeleno zvezdo, ker sta mi kolo in zelena barva všeč. « 

OSREDNJI 
DEL   

Potek ustvarjanja avtoportreta in komunikacije v času ustvarjanja 

Zapis izvajalke Med risanjem ga pride iskati vzgojiteljica, da je sedaj čas, da telefonira mami.  
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Načrt 2 Skupinska delavnica 1: Slikanje z rokami 

UVOD SPOZNAVANJE, SPROŠČANJE  Oblika: individualna, skupinska 

 Vsebina Trajanje  Cilji  Materiali  

Pogovor  
Počutjemer 
Pravila 
 
 
Sproščanje 
 
 
Povezovanje 

Pogovor  o predlaganih počutjih, razumevanje 
počutij. Barvanje počutjemera. 
Predstavim pravila za srečanja. Otroci 
dodajajo svoje predloge. 
Ležimo na blazinah in se sproščamo z dihalnimi 
vajami. Globok vdih in pri izdihu sprostimo 
različne dele telesa. 
Stojimo v krogu. Vsak pove svoje ime, naredi 
en gib, ki ga vsi ponovimo. Ob gibu rečemo: 
živijo in ponovimo ime. Enako nadaljuje 
naslednji.   

10 min 
 
 
7 min 
 
5 min 
 
 
5 min 

• Vzpostavljanje stika in zaupanja 
•  Razvijanje besedne komunikacije 
• Ozaveščanje in ocenjevanje počutja 
• Seznanjanje s pomenom pravil srečanj in 

soustvarjanje pravil  
• Zabava, sprostitev 
• Spoznavanje, samo spoznavanje 
• Povezovanje članov skupine 

MATERIALI: suhe 
barvice, 
blazine, podloge 

OSREDNJI DEL SLIKANJE S PRSTNIMI BARVAMI   Oblika: individualna  

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik.teh. in materiali  

Likovna dejavnost 
 
 
 
 
 
Pogovor 

Otrokom predstavim abstraktno risanje. Rišejo 
lahko konkretno, abstraktno ali s simboli. Na 
risalni list rišejo s prstnimi barvami z rokami. 
Spodbudim jih k različnim načinom nanašanja 
barve in barvanja: z več prsti, obe dlani hkrati 
itd.  
 
Opis slike in pripovedovanje v prvi osebi. 

25 min 
 
 
 
 
 
10 min 

• Ustvarjalno, svobodno likovno izražanje 
• Sprostitev, zabava 
• Raziskovanje likovnih materialov 
• Zaznavanje smeri, razdalje, velikosti  
• Urjenje koordinacije in gibljivosti rok 
• Senzorna stimulacija, kinestetično doživljanje 
• Sproščeno besedno izražanje, pripovedovanje  

TEHNIKA:  
barvanje, slikanje z 
rokami  
MATERIALI:  
list A 4 
prstne barve: zelena, 
modra, rdeča, bela 

ZAKLJU ČEK    Oblika: individualna, skupinska  

 Vsebina Trajanje  Cilji  Materiali  

Pospravljanje 
Anketa 
Počutjemer 

Pospravljanje.  
Izpolnjevanje ankete in počutjemera.  
 

10 min • Navajanje na urejenost prostora 
• Povzemanje doživetij in mnenj 
• Ozaveščanje in ocenjevanje počutja 

MATERIALI: suhe 
barvice 
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7. 6. 2016 2. delavnica, 1. skupinska delavnica: Slikanje z rokami 
Posebnosti več ali vseh udeleženih v poteku izvedbe: 
UVOD 
Zapis 

izvajalke 
V prvi dve dejavnosti sem bila vključena. Na začetku je bilo nekaj hihitanja, smeh. 
Med vajo dihanja se zelo sprostijo. Pri igri z imeni so hitri in spontani pri izbiri 
giba. Povedali so, da so sta jim bili prvi dve dejavnosti všeč, da tega še niso delali in 
bi še ponovili. To me razveseli. 

OSREDNJI DEL: Slikanje s prstnimi barvami 
Zapis 
izvajalke 
 

Pri likovni dejavnosti vsi na začetku rišejo samo z enim prstom. Na mojo spodbudo 
vsi razen U2 začnejo uporabljati tudi drugo roko, dlan in prste. Preizkušajo različne 
načine risanja, barvanja. U2 do konca uporablja samo en prst. U1, U3 slikata stoje. 

Pripovedi udeleženih v prvi osebi so predstavljene v poglavju Načini izražanja počutja, čustev in 
čustvenih stanj. 
ZAKLJUČEK           
Zapis 
izvajalke 

Med izpolnjevanjem počutjemera je vzgojitelj, ki ga nisem poznala, prišel v sobo 
prekinil proces evalvacije in zahteval, da ga dve udeleženki zapustita.  

Posebnosti v poteku izvedbe za udeleženko U1:  
Zapis 
izvajalke 

Pri dejavnosti ime in gib U1 kaže zadovoljstvo z mimiko, se smeji in predlaga, da 
nalogi ponovimo. Njen predlog sprejmemo. 

OSREDNJI DEL: Slikanje s prstnimi barvami 
Zapis 
izvajalke: 
likovna 
dejavnost 
 

Povem, da so to prstne barve, ki jih lahko uporabljajo predšolski otroci, da niso 
strupene. U1 takoj preizkusi, kakšnega okusa je barva. Riše najprej samo z enim 
prstom, nato z desno roko in reče, da z drugo ne bo risala. Proti koncu si premisli, 
pri barvanju uporablja obe dlani, vse prste, packa z rokami. Meša rdečo in zeleno z 
belo. Sprva samo barva in meša barve nato oblikuje konkretno sliko. Ves čas se 
giblje in poplesava na stolu. V drugem delu riše stoje.  

U1: o sliki in 
dejavnosti 

»Rožnato nebo mi je všeč. Z risbo sem zadovoljna. Ne bi ji nič dodala.Všeč mi je 
bilo, da sem lahko barvala direktno z rokami. Bilo je zabavno.« 

Zapis 
izvajalke 

Po slikanju je samoiniciativno umivala roko U2 (roko v mavcu). Vidno uživa pri 
umivanju in kontaktu z vodo, kaže zadovoljstvo in se smeji. 

Posebnosti v poteku izvedbe za udeleženko U2: 
Zapis 
izvajalke 
 
 

U2 ima roko v mavcu. Vprašam jo o tem. Reče: »Saj ni nič.« Med izpolnjevanjem 
pove, da ji je fant iz MD med igro nogometa, brcnil žogo v roko in da jo zelo boli. 
Vprašam jo, če bi šla rada počivat v sobo, reče, da ne, da bo ostala na delavnici. 
Bolečine pri dejavnostih ne omenja več, sodeluje in se občasno nasmehne. 

OSREDNJI DEL: Slikanje s prstnimi barvami 
Zapis 
izvajalke 

Na začetku likovne dejavnosti reče, da ji je to brez veze, da ne bi to risala. Ko ji 
ponudim, da si izbire drug material, se odloči, da bo vseeno risala s prstnimi 
barvami. Riše tiho, previdno, z enim prstom. Pravi, da se ne želi umazati. 

Posebnosti v poteku izvedbe za udeleženca U3: 
Zapis 
izvajalke 

Ko U2 pove, da jo boli roka, on pove, da ga boli trebuh. V dejavnostih ime in gib 
sodeluje in med izvajanjem izraža zadovoljstvo z mimiko, se smeji. Zelo se je 
sprostil in na koncu rekel, da ga je nehal boleti trebuh. 

OSREDNJI DEL: Slikanje s prstnimi barvami 
Zapis 
izvajalke 

Začne risati samo z enim prstom. Prvi v skupini je začel uporabljati obe roki za 
slikanje. Različno hitro z obema rokama barva list z modro barvo in se zabava. 

U3: o sliki »Narisal sem nebo, vodo, travnik, hrib, ki je vulkan. S sliko sem zadovoljen.« 
Posebnosti v poteku izvedbe za udeleženko U4:  
OSREDNJI DEL: Slikanje s prstnimi barvami 
U4: o sliki in 
dejavnosti.  
Zapis izvaj. 

»Narisala sem zastavo. Zastavi sem naredila zeleni okvir. Rdeča je v kotih. Z risbo 
sem zadovoljna. Ne bi nič dodala.« Pohvalim jo, da je dobro predstavila zastavo kot 
sebe in da zna pripovedovati. Takoj je zanikala, da ne zna pripovedovati. 
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Slika 3.  Kaktus in rožnato nebo                                               Slika 4. Slikanje z rokami.   

(prosta tema, slikanje z rokami). 

 

           

Slika 5. Igre vlog z izdelanimi lutkami (prosta tema).                    Slika 6. Moj varen prostor. 

 

  

Slika 7. Moj dosežek, na katerega sem ponosna/ponosen. 
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Načrt 3 Skupinska delavnica št. 2: Lutke 

UVOD MASAŽA  Oblika: individualna 

 Vsebina Trajanje  Cilji  Materiali  

Počutjemer 
 

Barvanje počutjemera. 7 min • Ozaveščanje, prepoznavanje in ocenjevanje počutja MATERIALI: list A 4,  
suhe barvice  

Sprostitev, 
masaža 

Preizkušanje, uporaba  masažnih žogic in žogic za 
stiskanje. 

10 min • Sprostitev 
• Ozaveščanje, občutenje telesa 
• Medosebna komunikacija 

MATERIALI: Masažne 
žogice, žogice za 
stiskanje 

OSREDNJI  
DEL  

LUTKE   Oblika: individualna,  skupinska  

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik.teh. in materiali  

Dramsko-likovna 
 
 
 
Pogovor 

Spoznavanje različnih ročno izdelanih lutk. 
Improvizacija z lutkami na lutkovnem odru. 
 
Izdelava lutke. Improvizacija z izdelano in drugimi  
lutkami. Spremljava igre z glasbili: ropotulje, boben, 
klavir, piščalka. Ustvarjanje prizorov, dialogov, 
zgodb. 
Pogovor: o doživljanju in temi. Predstavi lutko v prvi 
osebi.  

15 min 
 
 
25 min 
 
 
 
 
5 min 

• Ustvarjalno dramsko in likovno izražanje 
• Svobodna izbira lutke pri dramatizaciji 
• Vživljanje v izbrano vlogo lutke 
• Vživljanje v čustva izbrane lutke in izražanje čustev 
• Preizkusiti se v igranju različnih vlog 
• Sproščeno besedno izražanje in razvijanje 

komunikacije 
• Razvijanje domišljije 

TEHNIKA: oblikovanje 
lutke iz tulca 
MATERIALI:  
različno ročno izdelane 
lutke,oder, flomastri, 
papirnati tulci,  
blago, elastika, barvni 
papir 

ZAKLJU ČEK    Oblika:   

 Vsebina Trajanje  Cilji  Materiali  

Pospravljanje 
Anketa 
Počutjemer 

Pospravljanje.  
Izpolnjevanje ankete in počutjemera.  
 

10 min • Navajanje na urejenost prostora 
• Povzemanje doživetij in mnenj 
• Ozaveščanje in ocenjevanje počutja 

MATERIALI:  
suhe barvice 
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16. 6. 2016  3. delavnica, 2. Skupinska delavnica: Lutke 
Posebnosti več ali vseh udeleženih v poteku izvedbe: 
Opisi izdelkov so predstavljeni v poglavju Načini izražanja počutja, čustev in čustvenih stanj. 
UVODNI DEL: Sprostitev 
Zapis izvajalke U1 in U4 sta odsotni, ker sta na taboru. Na delavnico povabim deklico, ki me je že večkrat 

in tudi danes prosila, če bi lahko bila vsaj na eni delavnici. Zanjo bom uporabljala ime U5. 
Zapis izvajalke: 
masaža,  

Vsi takoj pokažejo navdušenje z mimiko, besedami in vzkliki nad žogicami tako 
masažnimi kot za stiskanje. Pravijo, da jih uporabljajo prvič. Sami sebe masirajo in 
stiskajo žoge. Predlagam, da lahko masirajo drugega po hrbtu. U3 želi. U2  se ponudi, da 
ga masira. Ona pa ne želi, da jo masira kdo izmed nas. Pravi, da se bo sama. V dejavnost 
sem vključena, pokažem jim tudi načine masiranja. 

OSREDNJI DEL: Lutke  
Zapis izvajalke: 
lutke 

Povem, da sem prinesla na ogled lutke in glasbila, ki smo jih izdelali z otroki na 
delavnicah v preteklosti. U3 pokaže zelo veliko zanimanje za lutke. Postavimo 
improvizirani oder. U3 in U5 si ogledujeta lutke in jih samoiniciativno začneta uporabljati 
na odru, vsak zase ali v skupnem dialogu. Predlagam preizkušanje risanja lutk na roko in 
prste in igranje z njimi. U3 in U5 sta navdušena. U2 pove, da se ne želi igrati z lutkami. 
Ponudim ji, da lahko riše temo po lastni izbiri. Material si lahko izbere. Vzame žogo za 
stiskanje, list in začne risati. Med risanjem reče, da bi rada , da se gremo eno igro z žogo. 
Obljubim ji, da se bomo igrali na koncu. U2 pogleduje k U3 in U5, ki se igrata. Rečeta, da 
potrebujeta nekoga, ki bo angel. U2 se pridruži, pravi, da bo lutka angel. Boš izpolnjevala 
želje, jo vpraša U5. Odločno reče, da ne. U5 prosi U2, da naj ji kot angel izpolni željo, da 
ne bo več tako zelo revna. Angel U2 reče: »Mogoče, izpolnim.«  Včasih začnejo govoriti 
zelo tiho, takrat se umaknem in jim dam zasebnost pri igri.   

Zapis izvajalke: 
izdelava lutke, 
druge lutke in 
glasbila 

U3, U5 navdušeno sodelujeta pri izdelavi svoje lutke. Nato nadaljujeta z improvizacijo in 
igro vlog. V igri se s svojima lutkama zapleteta v borbeni dialog in nato v boj. Vzameta 
orožje za boj lutk, U3 flomaster, U5 pa svinčnik. Potem se umirita in začneta uporabljati 
poleg svojih lutk tudi druge. U2 se ponovno pridruži U3 in U5. Tokrat izbere lutko-rožo. 
U3, na moj predlog začne spremljati igro z bobnom, nato z ropotuljo, pa spet z bobnom. V 
zaključnem delu vsi igrajo na različne inštrumente. 

 
Zapis izvajalke Na koncu se na predlog U2 igramo igro Kisla kumara, ki je dejavnost z žogo. U2 je 

zadovoljna, da smo upoštevali njen predlog.  
Posebnosti v poteku izvedbe za udeleženko U2: 
Zapis izvajalke V dnevnem prostoru skupine mi U2 pove, da ji je na splošno vse brez veze in da ne bi več 

hodila na delavnice. Takoj se ponudita deček in deklica, da bi hodila namesto nje. 
Vzgojiteljica reče U2, da so se dogovorili in da naj gre na delavnico. Meni reče, da naj jo 
ne sprašujem o njenih željah in jo čim manj poslušam, saj U2 pogosto spreminja mnenje. 
U2 predlagam, da naj bo na danes delavnici, po delavnici se bova pogovorili, kaj ji ni všeč 
in kaj od tega lahko spremenimo.  

OSREDNJI DEL: Risanje tema in material po izbiri 
Zapis izvajalke Takoj je vedela, kaj bo risala in kateri material bo uporabila. 
U2: o sliki in 
pogovor 

»Narisala sem sonce, morje, galebe, palme s kokosi, ker imam rada kokos in morje. Med 
slikanjem sem se dobro počutila. Risala sem s flomastri, morje sem pobarvala z modro 
voščenko. Z risbo sem zadovoljna. V redu je, da na sliki ni ljudi, jih ne želim risati.« 

Zapis izvajalke Zadovoljna sem bila, ko sem videla spremembo U2 z začetnega in nesodelovanja na 
delavnici, do odločitve, da bo hodila na delavnice. Na začetku je bila žalostna, že med 
masažo je kazala navdušenje, skozi proces je postajala bolj vesela in komunikativna. 
Izražala je zadovoljstvo z mimiko.  
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Načrt 4.  Individualna delavnica št. 2 : Nariši zgodo in moje drevo 

UVOD RAZGIBAVANJE, IGRANJE NA KLAVIR  Oblika: individualna 

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik.teh. in materiali  

Počutjemer 
 
Razgibavanje. 
Glasbena 
dejavnost 

Barvanje počutjemera. 
 
Vaje za razgibavanje prstov in zapestja.  
Samostojno improvizirano igranje na klavir ali/in boben. 
Igranje na klavir, v paru z mano. 

7 min 
 
 
 
7  min 

• Prepoznavanje, ozaveščanje in ocenjevanje 
počutja 

• Razgibavanje  
• Sprostitev 
• Ustvarjalno izražanje z inštrumenti 

MATERIALI: 
suhe barvice, 
klavir, 2 bobna 
 

OSREDNJI  
DEL  

LIKOVNA ZGODBA , Začetna emocionalna ocena, in 
MOJE DREVO  

 Oblika: individualna   

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik.teh. in materiali  

Likovna 
dejavnost in 
ustvarjanje 
zgodbe  

Otrok izbere dve stimulacijski kartici in si zamisli 
zgodbo. V zgodbi se nekaj dogaja med subjekti na slikah, 
katere je izbral. Na začetku izbrani sliki lahko poljubno 
spremeni ali jim karkoli doda.  
Ko risbo konča, ji poišče naslov, napiše kratko zgodbo o 
dogajanju. Zgodbo prebere ali pove. Kdo bi bil on? 

 
 
 
 
30 min 

• Začetna emocionalna likovna ocena 
• Razvijanje  ustvarjalnosti in domišljije 
• Ustvarjalno likovno in pisno izražanje 
• Razvijanje spretnosti povezovanja 
• Razvijanje spretnosti pisanja 

TEHNIKA:  
Risanje s suhimi 
barvicami. 
MATERIALI:  
suhe barvice. 

Likovnadejavnost 
 
Pogovor 

Nariši drevo.  
 
Opiši drevo, ki si ga narisal. 

 
 
10 min 

• Ustvarjalno likovno izražanje 
• Sproščeno besedno izražanje 

TEHNIKA:  
Risanje s svinčnikom 
MATERIALI: svinčnik 

ZAKLJU ČEK    Oblika: individualna  

 Vsebina Trajanje  Cilji   

Pospravljanje 
Anketa 
Počutjemer 

Pogovor o doživljanju in občutkih. Pospravljanje.  
Izpolnjevanje ankete in počutjemera.  
 

10 min • Razvijanje besedne komunikacije in poslušanja 
• Navajanje na urejenost prostora 
• Povzemanje doživetij in mnenj 
• Ozaveščanje in ocenjevanje počutja 

MATERIALI:  
suhe barvice 
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7. 9. 2016  4. delavnica, 2. individualna delavnica: Nariši zgodo in moje drevo 
Posebnosti več/vseh udeležencev v poteku izvedbe 
Zapis 
izvajalke 

Individualan emocionalna ocena je predstavljena v poglavju Načini izražanja počutja, 
čustev in ČS. V spodnji razpredelnici predstavljam opise narisanih dreves. 

Posebnosti v poteku izvedbe za udeleženko U2, Moje drevo 
Zapis  Na drugo stran lista zapiše, da drevesom ne želi risati vej. 
Posebnosti v poteku izvedbe za udeleženca U3, Moje drevo 
Zapis 
izvajalke 
 

U3 je drevo narisal 28.1. 2017. 7.9. 2016 sva preko risanja, igre vlog in pogovora 
reševala problem njegovih ponavljajočih se konfliktov s tremi dekleti iz skupine in se 
učila uspešne komunikacije z njimi ter tehnike podajanja negativne povratne informacije. 
Uporabila sem tudi znanje s področja transakcijske analize. Oktobra mi tako vzgojiteljica 
kot U3 poročata o pozitivnih spremembah v komunikaciji in odnosu med njimi. 

 

7.9. 2016, Opisi dreves  
U1 je povedala: U4 je povedala: 
»Moje drevo je sive barve in veliko. V krošnji 
ima krogce, ki so veverice. Štirje  so mladički, 
ostalo so odrasle veverice. Krošnja je zelena, 
vendar ni listov, nekdo je dal v krošnjo travo. V 
duplini na steblu je veveričje gnezdo. Korenine 
so pod zemljo, zato se ne vidijo. Drevo ima veje, 
tudi malo listja, vendar se to ne vidi, ker je tako 
veliko veveric. Rada imam veverice, ker so 
majhne puhaste, dlakave in imajo čopke na 
ušesih. Rada bi imela eno veverico. Veliko 
veveric se na drevesu pari«.  

»Moje drevo je grdo in veliko. Je brez listja, ker 
se že začenja zima. Ima samo še dva lista. Vse 
listje je padlo z drevesa in so ga ljudje že pobrali. 
Drevo ima korenine. Ker jih ne znam narisati, 
sem spodaj napisala, da so te črtice korenine. 
Ima veliko vej. Ena je čisto malo polomljena na 
desni strani. Deblo ni ravno, je malo zvito. Na 
deblo je prislonjena lestev zato, da bi nekdo 
lahko splezal nanj in skočil dol. Dve nizki veji 
gledata iz debla, če bi od tam skočil se ne bi 
polomil. Rada bi plezala na drevesa in skakala 
dol.« 

U2 je povedala: U3 nariše in opiše drevo 28. 1. 2017 
»Moje drevo je veliko. Ima krošnjo, nima vej, 
listja in korenin.« 

»Moje drevo je lepo in veliko. Steblo je debelo 
in široko. Ima dve glavni veji in manjše vejice. 
Listi so veliki.« 

 

      Slika 8. Moje drevo. 
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Načrt 5. Skupinska delavnica št. 3: Skupinsko risanje in ples  

UVOD  Oblika: skupinska 

 Vsebina Trajanje Cilji  Lik.teh. in materiali 

Pogovor  
Počutjemer 
 
Pogovor 

Ponovimo  razumevanje izbranih počutij. 
Barvanje počutjemera. Pogovor o različnih čustvih. 
Ponovimo in dopolnimo pravila za srečanja.  
Pod njih se podpišemo.  

10 min 
7 min 
 
7 min 

• Vzpostavljanje stika in zaupanja 
• Prepoznavanje, ozaveščanje in ocenjevanje počutja  
• Poznavanje pravil in zaveza k izpolnjevanju 

MATERIALI: suhe 
barvice 

OSREDNJI  DEL SKUPINSKO RISANJE in SKUPINSKI PLES   Oblika: skupinska  

 Vsebina Trajanje Cilji  Lik.teh. in materiali 

Likovna 
dejavnost 
 
 
 
Pogovor  
Izberi in vzemi. 

Učenci se stoje razporedijo okrog mize. Vsak izbere 
barvo in začne z lastno risbo na skupni velik list 
papirja. Opazuje ostale in se s svojo risbo po želji 
vključi v njihovo. Risanje poteka v tišini. Ko 
končamo, si nastalo risbo ogledamo. 
Predstavitev izdelka in doživljanja v skupini. 
Vsak izbere nalepko tatoo in utemelji izbor.  
 

15 min 
 
 
 
 
 
10 min 
 

• Začetna ocena socialne interakcije otrok v skupini 
• Nebesedno sporazumevanje z likovnimi izraznimi 

sredstvi 
• Moj prostor v skupnem. Upoštevanje, postavljanje mej 
• Orientacija na slikovni površini 
• Razvijanje nebesedne in besedne komunikacije 
• Otrok izbira po svojih željah   

Risanje s pasteli  
MATERIALI: glasbeni 
predvajalnik, V. 

Vincenti: Condor pasa, 
Mozart : Simfonia n.40 
in Sol minore K.550, 
velik papir, pastelne  
voščenke, tatoo 

Ogrevanje in 
usklajevanje 
 
Plesna dejavnost 
 
 
 
 
 
 
 
Pogovor  

Ob glasbi se v krogu ogrejemo. Vsak pokaže eno 
vajo, ki jo ponovimo. 
 
Ples: stojimo na mestu: plešejo samo roke, nato 
zgornji del, nato se premikamo po prostoru in 
plešemo. Opozorim na gibanje v zgornji, srednji, 
spodnji ravnini. 
Priplešemo nazaj v krog. Eden vodi, ostali 
ponavljamo za njim. Na koncu vodim ples leže, v 
tišini. Gibamo samo z rokami, nato nogami, se 
umirimo in dihamo. 

Pogovor o doživljanju. Voditi in biti voden.  

5 min 
 
 
 
 
 
 
15  min 
 
 
 
7  min 

• Ustvarjalno izražanje s plesom na glasbo 
• Ozaveščanje, občutenje telesa 
• Razvijanje koordinacije telesa in gibanja v prostoru 
• Razvijanje estetskega občutja 
• Ustvarjanje gibalnih vzorcev 
• Razvijanje domišljije pri gibanju 
• Spoznavanje in izražanje vlog voditelja in vodenega  
• Urjenje motoričnih spretnosti 
• Urjenje sposobnosti natančnega opazovanja 
• Sprostitev, zabava 
• Sproščeno besedno izražanje 

Vivaldi: 4 letni časi, 
Bach: zbrana dela, 
Mozart: Simfonia n.41, 
glasbeni predvajalnik, 
ležalne podloge  
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Načrt 6 Skupinska delavnica št. 4: Bobni, skupinsko slikanje ob glasbi, »oponašanje« 

UVOD POČUTJE  in BOBNI  Oblika: skupinska   

 Vsebina Trajanje  Cilji  Materiali  

Počutjemer 
Pogovor  
 

Barvanje počutjemera. 
Ponovimo pravila. 
 

7 min 
10 min 
 

• Ozaveščanje in ocenjevanje počutja  
• Vzpostavljanje stika in zaupanja 
• Razvijanje besedne komunikacije 
• Sproščeno besedno izražanje 

MATERIALI:  
suhe barvice 

Glasbena 
dejavnost, 
usklajevanje 
 
 

Predstavljamo si, da je miza boben. Z rokami vsak v 
svojem ritmu bobna po mizi. Nato prvi pokaže ritem, 
ostali se uskladimo z njim. Nadaljuje drugi. V dejavnosti 
sodelujem. 

9 min 
 
 
 

• Sprostitev  
Nebesedno usklajevanje skupine 

• Razvijanje in ozaveščanje vloga vodenja in sledenja 
v skupini 

• Razvijanje smisla za ritem 

miza 

OSREDNJI  
DEL  

SLIKANJE OB GLASBI S ČRTAMI IN BARVAMI.  
ZRCALJENJE, PONAVLJANJE  

 Oblika: skupinska, delo v paru  

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik. teh. in materiali  

Likovna 
dejavnost 
 
 
 
Pogovor 

Preizkusimo risanje s črtami in barvami na manjših listih. 
Vključim glasbo. Na mizo damo velik list papirja. Stoje 
se razporedijo okrog mize, izberejo eno voščenko in 
začnejo z risbo s črtami in barvami. Opazujejo ostale  in 
se s svojo risbo vključijo v njihovo. Ob zaključku glasbe 
prenehajo. Risbo si ogledamo.  
Predstavitev svojega risanja, povezovanja z drugimi in 
doživljanja skupini. 

15 min • Ustvarjalno likovno izražanje ob glasbi 
• Razvijanje nebesednega sporazumevanje z 

likovnimi izraznimi sredstvi 
• Spodbujanje pripadnosti skupini 
• Moj prostor v skupini 
• Orientacija na slikovni površini 
• Razvijanje besedne komunikacije 

TEHNIKA:  
Risanje z voščenkami  
 
MATERIALI:  
voščenke,  
list velikega formata 

Gibalno-dramska 
dejavnost 
 
Pogovor  

Razdelimo se v pare. Eden vodi in kaže gibe, drugi ga 
zrcali in mu sledi. Para zamenjata vlogi. Najprej zrcalita 
na mestu. Nato ponavljanje gibov, mimike v prostoru. 
Pogovor o doživljanju. Voditi in biti voden, kaj je lažje, 
težje. Pozornost. 

15 min 
 
 
 
10 min 

• Spoznavanje in izražanje vlog voditelja in vodenega  
• Urjenje vidne in gibalne koordinacije 
• Dramsko neverbalno izražanje 
• Urjenje sposobnosti natančnega opazovanja 
 

 

ZAKLJU ČEK  Potek in izvedba enaka kot v prejšnjih delavnicah.  Oblika: individualna, skupinska  
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Načrt 7 Skupinska delavnica št. 5: Moj varni prostor 

UVOD SPOZNAVANJE IN SOCIALNA IGRA  Oblika: individualna, skupinska 

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik. mat.  

Počutjemer  
 
Pokliči me, ritmična 
dejavnost 
 
 
Pripoved 

Izpolnjevanje počutjemera. 
 
Najprej preizkusimo gibe v 4/4 taktu: dva udarca po kolenu, dva 
tleska s prsti. Udeleženec, ki začne, ob tlesku s prsti izgovori 
svoje ime, nato pokliče nekoga iz skupine. Ta nadaljuje. 
 
Vsak pove stavek ali dva, kako je preživel vikend. 

5 min 
 
 
6 min 
 
 
3 min 
 

• Ozaveščanje in ocenjevanje počutja 
• Sprostitev 
• Razvijanje pozornosti in smisla za 

ritem  
• Razvijanje besedne komunikacij 

MATERIAL: suhe 
barvice, flomastri 

OSREDNJI DEL MOJ VARNI PROSTOR (Oaklander, 1996)  Oblika: individualna  

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik. teh. in 
materiali  

Ogrevanje prostora, 
usklajevanje 
 
 
Sprostitev 
Zavedanje telesa 
Vizualizacija 
 
 
Likovna dejavnost 
 
Pogovor  
 

Hodimo počasi v krogu, nato hitreje, nato tečemo. Najprej 
vodim, nato se neverbalno, z gibanjem usklajujejo sami, kako 
hitro se bodo gibali kot skupina. 
 
Naredimo nekaj globokih vdihov in izdihov. Oči so lahko zaprte 
ali odprte. Vodim postopno zavedanje in sprostitev delov telesa: 
glave, rok, nog itd. Nato jih z zgodbo, vizualizacijo vodim do 
varnega prostora.  
 
V poljubni tehniki narišejo svoj varni prostor. 
 
Predstavijo sliko skupini.  Pogovor o zaupanju. Kaj bi bil/a na 
sliki? Po želji pripoved v prvi osebi. 

6 min 
 
 
 
 
9 min 
 
 
 
20 min 
 
10 min 

• Sprostitev  
• Gibanje 
• Povezovanje in usklajevanje 

udeležencev 
• Zavedanje telesa 
• Ustvarjalno likovno izražanje 
• Spodbujanje zaupanja 
• Razvijanje domišljije 
• Razvijanje besedne komunikacije 
• Urjenje  poslušanja 
• Spodbujanje  izbire  

TEHNIKA:  
Po izbiri 
udeležencev 
 
MATERIAL:  
Po izbiri 
udeležencev 

ZAKLJU ČEK    Oblika: individualna, skupinska  

Pospravljanje 
Anketa, Počutjemer 

Pospravljanje.  
Izpolnjevanje ankete in počutjemera.  

10 min • Navajanje na urejenost prostora 
• Ozaveščanje in ocenjevanje počutja 

MATERIAL: suhe 
barvice, flomastri 
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Načrt 8 Skupinska delavnica št. 6: Čustva                              

UVOD SPOZNAVANJE  Oblika: individualna, skupinska 

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik.teh. in materiali  

Počutjemer 
Gibalna dejavnost 

Izpolnjevanje počutjemera. 
Domišljijsko pobarvaj vsa  tla v sobi s stopali. 

5 min 
6 min 

• Ozaveščanje in ocenjevanje počutja 
• Sprostitev 
• Gibanje 

MATERIALI: suhe 
barvice, flomastri 

OSREDNJI DEL ČUSTVA  Oblika: skupinska, individualna  

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik.teh. in materiali  

Gibalno-socialna dejavnost 
in izberi čustvo 
 
 
 
 
 
Likovna dejavnost 
 
 
 
 
 
Pogovor  

Hodimo po prostoru in se  pozdravljamo na 
nenavadne načine: s prsti, s hrbti itd.  
Na znak se postavimo pred list s čustvom, ki 
smo ga med počitnicami največkrat doživeli. 
Kdor želi, pove razlog izbire. 
V dejavnosti sodelujem. 
 
Prinesem nekaj abstraktnih slik, ki si jih 
ogledamo in pogovorimo o načinu slikanja. 
Skupaj izberemo eno čustvo. Spomnimo se 
dogodka, ko smo to čustvo čutili. Čustvo 
izrazimo z abstraktnim slikanjem. Ogledamo si 
slike. Vsak predstavi svojo sliko.  
 
 
Pogovor. Kako si pomagamo pri tem čustvu?   

 
 
 
 
10 min 
 
 
 
35 min 
 
 
 
 
 
10 min 

• Sprostitev 
• Gibanje 
• Razmišljanje o sebi in spoznavanje samega sebe  
• Prepoznavanje, ozaveščanje in izražanje čustev 
• Povezovanje čustev z lastnimi izkušnjami in doživetji 
• Razvijanje empatije  
• Spoznavanje tehnike abstraktnega slikanja  
• Ustvarjalno likovno izražanje 
• Sproščeno besedno izražanje 

TEHNIKA: Slikanje z 
vodenimi ali akrilnimi 
barvami 
 
MATERIALI:  
vodene barvice, 
akrilne barve, čopiči, 
risalni listi 
 

ZAKLJU ČEK  Enak kot v predhodnjih načrtih  Oblika: skupinska, individualna,  
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Načrt 9 Individualna delavnica št. 3: Začarana družina                                

UVOD IZBERI KARTON  Oblika: individualna 

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik.teh. in 
materiali  

Počutjemer 
Izberi karton  

Izpolnjevanje počutjemera. 
Izberi karton v barvi, v kateri se sedaj počutiš. 

 
6 min 

• Ozaveščanje, prepoznavanje in 
ocenjevanje počutja 

• Povezava trenutnega počutja z barvo 
• Spodbujanje  izbire 

 

OSREDNJI DEL ZAČARANA DRUŽINA  (Oaklander, 1996)  Oblika: individualna  

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik.teh. in 
materiali  

Sprostitev 
Zavedanje telesa 
Vizualizacija 
 
Likovna dejavnost 
 
 
 
Pogovor  
 

Naredimo nekaj globokih vdihov in izdihov. Oči so lahko zaprte ali 
odprte. Vodim postopno zavedanje in sprostitev delov telesa: glave, 
rok, nog itd.  
 
Imaš čarobno palico. Člane družine lahko spremeniš v karkoli in jih 
narišeš v poljubni tehniki. Lahko uporabiš simbole, like, črte, sadje, 
živali,  kar želiš (priloga). 
 
Predstavi sliko.  

Pogovor o družini. 

10 min 
 
 
 
 
20 min 
 
 
 
15 min 

• Sprostitev  
• Zavedanje telesa 
• Ustvarjalno likovno izražanje 
• Razvijanje domišljije  
• Razmišljanje o družini, odnosih, 

pripadnosti in lastni vlogi v družini 
• Razvijanje besedne komunikacije 

 

TEHNIKA:  
Po izbiri 
udeleženca 
 
MATERIAL: 
Po izbiri 
udeleženca 

ZAKLJU ČEK    Oblika: individualna  

 Vsebina Trajanje  Cilji   

Pospravljanje 
Anketa 
Počutjemer 

Pospravljanje.  
Izpolnjevanje ankete in počutjemera.  
 

10 min • Navajanje na urejenost prostora 
• Povzemanje doživetij in mnenj 
• Ozaveščanje in ocenjevanje počutja 
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Načrt 10 Individualna delavnica št. 4: Jaz grm  

UVOD SPROSTITEV, GIBANJE IN DIHANJE  Oblika: individualna 

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik.teh. in 
materiali  

Počutjemer 
Sprostitveno-gibalna 
dejavnost 
 
Dihalne vaje 

Izpolnjevanje počutjemera. 
Telesne vaje za raztezanje po sedenju (ramena, stopalo, hrbet itd.) 
 
Usklajevanje leve in desne polovice možgan z dihalno in gibalno 
vajo. 

2 min 
4 min 
6 min 

• Ozaveščanje, prepoznavanje in 
ocenjevanje počutja 

• Prekrvavitev telesa, lepa drža, 
gibljivost, sprostitev  

• Usklajevanje polovic možgan 

 

OSREDNJI  DEL JAZ GRM (Oaklander, 1996)  Oblika: individualna  

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik.teh. in 
materiali  

Sprostitev 
Zavedanje telesa 
Vizualizacija 
 
 
Likovna dejavnost 
 
Pogovor  

Naredimo nekaj globokih vdihov in izdihov. Oči so lahko zaprte ali 
odprte. Vodim postopno zavedanje in sprostitev delov telesa: glave, 
rok itd. Sprostitvi sledi vizualizacija sebe kot grma z odgovori na 
vprašanja: kakšna je moja zunanjost, kje rastem, kdo skrbi zame?   
 
Nariši grm in kar si še videl med vizualizacijo. 
 
Predstavi sliko (Pomožna vprašanja po potrebi) 

10 min 
 
 
 
 
20 min 
 
15 min 

• Zavedanje telesa, prepznavanje 
napetosti in sproščenosti 

• Ustvarjalno likovno izražanje 
• Razvijanje domišljije 
• Razvijanje besedne komunikacije in 

pripovedovanja 
 
 

Po želji in  
izbiri 
udeležencev 

ZAKLJU ČEK    Oblika: individualna  

 Vsebina Trajanje  Cilji   

Pospravljanje 
Anketa 
Počutjemer 

Pospravljanje.  
Izpolnjevanje ankete in počutjemera.  
 

10 min • Navajanje na urejenost prostora 
• Povzemanje doživetij in mnenj 
• Ozaveščanje in ocenjevanje počutja 
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15. 11. 2016 10. delavnica,  4. individualna delavnica: Jaz grm                               
O DEJAVNOSTI IN OPISI IZDELKOV KOT SO JIH PODALI UD ELEŽENI 
Udeleženka U1 je povedala:  
O dejavnosti »Za slikanje sem izbrala vodene barvice in velik risalni list. Med slikanjem sem se dobro 

počutila. Slika mi je všeč, ji ne bi nič dodala. Enega oblaka nisem pobarvala, ker je bel.« 
V prvi osebi 
 

»Sem zelo velik grm. Imam en cvet roza in rumene barve. To je moje srce, ki ga poklanjam 
očetu. Imam še dve rdeče-rjavi jagodi. Veje so velike, rjave. Korenin in trnja nimam. Sem 
navaden grm. Rastem pred hišo, kjer drugače živim. Rastem na travniku. Sem čisto sama tam. V 
redu je biti takšen grm. Trenutno sonce zahaja, takrat se počutim zelo dobro. Zame skrbi od brata 
punca, obrezuje me, je naredila lepo obliko in zaliva me. Super se počutim kot cvetni grm.«  

Udeleženka U2 je povedala: 
O dejavnosti »Za slikanje sem izbrala suhe barvice in polovico risalnega lista. Všeč mi je bilo, da sem si lahko 

sama izbrala, s čim bom risala. Risba mi je všeč. Sedaj, ko jo gledam, se mi zdi morda malo 
prazna. Bi rada, da bi bilo več stvari na sliki. Znam tudi lepše risati. Med slikanjem sem se dobro 
počutila, sedaj se bolje počutim kot pred delavnico. «  

V prvi osebi 
 

»Sem afriški grm z borovnicami. Imam sadeže, cvetja nimam. Sem majhen grm, nimam vej in 
stebla. Imam majhne, razvejane korenine. Sem na toplem v Afriki, v puščavi. Zraven mene je 
velik grm, palma, morje, pesek, sonce. Ljudi in živali ni. Nihče ne skrbi zame. Palma mi dela 
senco pred soncem. Kadar pada dež, pijem vodo. Ne počutim se dobro kot grm v puščavi. V 
sončnem vremenu se lahko posušim. Potrebujem več dežja, vode v puščavi vedno primanjkuje.« 

Pogovor U2:»Prej nisem razmišljajala o tem, kakšen grm bi bila, sedaj sem se videla kot grm v puščavi in 
da mi palma dela senco.« Izvajalka: »Poglej kljub temu, da so pogoji v puščavi težki, imaš 
sadeže, borovnice, ki so zelo dobre, zdrave in lahko nahranijo. Takšnemu grmu lahko samo 
čestitamo.« U2 se strinja. 

Udeleženec U3 je povedal: 
O dejavnosti »Za slikanje sem izbral suhe barvice in polovico risalnega lista. Med slikanjem sem se dobro 

počutil. Slika mi je všeč, ji ne bi nič dodal. Malo so me motili drugi iz MD.« 
V prvi osebi 
 

»Sem srednje velik grm, na meni ni cvetja. Imam mnogo zelenih in velikih listov. Korenin 
nimam, steblo je tanko, majhno. Veje imam, a se ne vidijo. Trenutno piha veter v desno, zato se 
obračam v desno. Oblačno je in hkrati sije sonce, ne dežuje. Je slabo vreme, ker močno piha. 
Rastem na dvorišču. Ne na dvorišču, temveč ob njivi. Zraven mene raste drevo. Nihče ne skrbi 
zame, rastem na divje, kadar dežuje dobim malo vode. Kot grm se počutim v redu.« 

Udeleženka U4 je povedala: 
O dejavnosti »Za risanje sem si izbrala vodene barvice in velik risalni list. Med risanjem sem se dobro 

počutila. Takšne vrtnice je imel moj dedek najrajši. Znam risati, to imam po dedku. Sliki ne bi 
nič dodala, sem zadovoljna z izdelkom, kljub temu, da je na risbi dlaka od čopiča«.  

V prvi osebi 
 

»Imam majhne zelene liste. Imam velike rumene in vijolično rdeče cvetove podobne vrtnici. Sem 
v polnem razcvetu. Nimam trnjev. Sem mislila, da sem majhen grm, ampak sem v bistvu velik. 
Rastem od korenin, jih imam, čeprav jih nisem narisala. So majhne in so v zemlji. Steblo je 
ravno. Rastem v parku na travniku. Okrog mene so klopce, na klopcah so ljudje. Ograja je nekje 
malo bolj stran. Okrog mene ni ograje, so ptice, vrane. Ljudje mečejo kruh pticam. Kruh pada po 
mojem deblu in vejah. Ptice me ugriznejo, kadar ne ulovijo kruha. Malo me boli, malo me 
žgečka, je smešno in malo žalostno. Nihče ne skrbi zame. Ko dežuje, pijem. Občasno me v parku 
polula pes. Skrbniki, ki v parku skrbijo za rože, me pridejo poleti zaliti, kadar ni dežja. Malo je 
snežilo in deževalo. Sedaj sije sonce in dežuje, snežiti je prenehalo. Počutim se slabo, ker dežuje, 
me premoči, sem čisto mokra. Ne morem biti grm brez strehe.« 
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Načrt 11 Skupinska delavnica št. 7: Živali 

UVOD ŽIVALI  Oblika: individualna, skupinska 

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik.teh. in 
materiali  

Počutjemer 
Stavek o vikendu 
Pogovor 
 
Fotografije živali 
 
 
Gibalno-dramska dejavnost 
 
 
Odmor 

Izpolnjevanje počutjemera. 
Vsak pove stavek o dogodku med vikendom. 
Katere živali so vam všeč, niso všeč, katere se bojite? 

Udeleženec izbere fotografijo živali, ki ga je najbolj 
nagovorila, ali mu je najbolj všeč in utemelji izbor. 
 
Vsak iz vrečke izbere listek, na katerem je napisana žival. 
Žival predstavi s pantomimo. Skupina ugiba, za katero 
žival gre. 
 
Izberejo, ali želijo odmor in koliko časa naj traja. 

4 min 
3 min 
 
10 min 
 
 
 
10 min 
 
 
 

• Ozaveščanje, prepoznavanje in ocenjevanje 
počutja  

• Delo s fotografijo 
• Udeleženec izbira po svojih željah  
• Vživljanje v vlogo živali 
• Razvijanje ustvarjalnega izražanja 
• Razmišljanje o lastnostih živali 
• Sprostitev 

 

Fotografije 
živali. 
Vrečka z listi 
imen živali. 

OSREDNJI DEL ŽIVALI  Kariž (2010)  Oblika: individualna, skupinska  

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik.teh. in 
materiali  

Likovna dejavnost 
 
 
 
Pogovor  
 

Udeleženci izberejo žival, ki jim je všeč in žival, ki je ne 
marajo. Vsako upodobijo na svojem listu papirja. Na 
hrbtni strani risbe napišejo vsaj pet lastnosti živali. 

 

Ogled risb. Predstavijo obe risbi in lastnosti. Katere od 
naštetih lastnosti so tudi tvoje? 

 
20 min 
 
10 min 

• Ustvarjalno likovno izražanje 
• Razvijanje domišljije 
• Spoznavanje, zavedanje in sprejemanje samega 

sebe 
• Razmišljanje o lastnostih živali 
• Razvijanje občutka lastne vrednosti 
• Razvijanje besedne komunikacije  

TEHNIKA:  
Po izbiri  
udeležencev  
MATERIAL 
Po izbiri  
udeležencev 

ZAKLJU ČEK  Potek in izvedba enaka kot v prejšnjih delavnicah  Oblika: individualna, skupinska  
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28. 11. 2016 11. delavnica, 7. skupinska delavnica: Živali 
Fotografije 
živali, zapis 
izvajalke 

Vsi udeleženi so med mnogimi fotografijami živali izbrali fotografijo psa in rekli, da bi ga 
radi imeli v MD. U2 reče, da ji je najlepša žival pes in ptičji pajek. U1 zakriči: »Ne more ti 
biti všeč pajek, ki ima kosmate noge!« Pogovorimo se o strpnosti do različnih mnenj, okusov.  

O DEJAVNOSTI IN OPISI IZDELKOV KOT SO JIH PODALI UD ELEŽENI  
Udeleženka U1 je povedala: 
Opis slike z 
lastnostmi živali  
 

»Narisala sem slona kot najljubšo žival. Ima v resnici 4 noge, čeprav se vidijo samo 3. Je 
samica, je lepa, pogumna, lepo hodi, se igra z žogo, je listje in ima gladko kožo. Vse te 
lastnosti so tudi moje in jih ne bi želela spremeniti. Za obe živali sem hitro našla njihove 
lastnosti. Ne maram mavrične kače. Je lepa, vendar te lastnosti nočem napisati. Zapisane 
lastnosti: je miši, se zvija, plazi, zelo je strupena, ima strupnika. Moje lastnosti so, da se 
zvijam in plazim. Nisem strupena.« 

Udeleženka U2 je povedala: 
Opis slike z 
lastnostmi živali 
in o drugih 
izdelkih 

»Izbrala sem četrtino risalnega lista, ker rada rišem majhno. Narisala sem psa. Najljubša 
žival je pes. Je hitra, še kar velika, prijazna žival. Ima veliko barv, ne more leteti. Imam vse 
naštete lastnosti, tudi jaz ne morem leteti. Ne maram hroča. Je zelo majhen, počasen, grd. 
Ima veliko barv in lahko leti. Z risbami sem zadovoljna. Psu sem narisala samo glavo, ker 
znam glavo lepo narisati. Všeč mi je kača, ki jo je narisala U4, pri U3 pa osa. Risanje mi je 
bil najboljši del delavnice in najbolj všeč.« 

Udeleženec U3 je povedal: 
Opis slike z 
lastnostmi živali 
 

»Kot najljubšo žival sem izbral psa. Lastnosti: lep, hiter, velik, ima lepo barvo, laja. Moje 
lastnosti so, da sem velik in hiter. Ne maram ose. Lastnosti: je strupena, grda, hitra, majhna, 
pogumna. Se je bojim. Moje lastnosti so, da sem hiter in grd. Všeč mi je slon, ki ga je 
narisala U1, tudi risbi od U4, U2 sta super, moja mi pa ni všeč.« 

Udeleženka U4 je povedala: 

Opis slike z 
lastnostmi živali 
in dejavnosti 
 

»Z voščenkami najraje rišem, ker je risba prijetna na otip. Kot najljubšo žival sem izbrala 
zajčka. Lastnosti: zna dobro skakati, včasih je pogumen, včasih prestrašen, rad se igra zunaj, 
je vegetarijanec. Tudi jaz imam vse te lastnosti, razen vegetarijanka nisem. Rada jem meso. 
(Pri zadnjem stavku se zasmeji). Najmanj mi je všeč kača: je strupena, se plazi, zvija, grize, 
te poje. Jaz se plazim, zvijam, včasih sem koga ugriznila. (Pove dogodek). Jem samo kuro, 
tako kot kača (Ob tem se U4 zasmeji.). S sliko sem srednje zadovoljna. Zajec mi ni všeč, sem 
narisala premalo nog. Kačo bi raje narisala ravno. Všeč mi je slon, ki ga je narisala U1. « 
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Načrt 12 Skupinska delavnica št. 8: Skupna žival in vodenje, sledenje  

UVOD SKUPNA ŽIVAL  Kariž (2010) Oblika: individualna, skupinska 

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik.teh. in 
materiali  

Počutjemer 
Glasbeno-
sprostitvena 
dejavnost 
 
Izberi in vzemi. 
 
Likovna dejavnost 
 
Pogovor  
 
Odmor 

Izpolnjevanje počutjemera. 
Preizkušanje in igranje na različna glasbila po izbiri udeležencev. 
Glasbila: ropotulje, zvončki, bobni, klavir, tolkala, triangel. 
 

Udeleženec izbere med nalepkami žirafe, delfina, kamele in 
utemelji izbor. 
Risanje živali z združevanjem dobrih in slabih lastnosti. Ponovno 
pogledajo obe živali s prejšnje dejavnosti. Iz njih sestavijo novo 
žival. Katere lastnosti ima? Jo poimenujejo. 
Žival predstavijo skupini. Pogovor o dobrih in slabih lastnostih. 

Odmor po izbiri udeležencev. 

4 min 
4 min 
 
 
 
10 min 
 
 
10 min 
 
 
 

• Ozaveščanje, prepoznavanje in ocenjevanje 
počutja 

• Sprostitev s preizkušanjem, spoznavanjem 
glasbil   

• Udeleženec ozavesti izbiro in jo deli s skupino   
• Ustvarjalno likovno izražanje 
• Razvijanje domišljije 
• Spoznavanje, zavedanje in sprejemanje samega 

sebe 
• Razvijanje občutka lastne vrednosti in 

samospoštovanja 
• Razvijanje besedne komunikacije  

TEHNIKA:  
Po izbiri 
udeležencev, 
lahko mešana 
 
 
MATERIAL:  
Po izbiri 
udeležencev. 
 

OSREDNJI DEL VODENJE IN SLEDENJE   Oblika: individualna, skupinska  

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik. teh. in 
materiali  

Gibalno-sprostitvena 
dejavnost 
 
Likovna dejavnost 
 
 
Pogovor  
 

Pihanje in lovljenje milnih mehurčkov 

 

Udeleženci se z žrebom razdelijo v pare. Izberejo voščenko. 
Rišejo neprekinjeno črto na papirju tako, da eden sledi, drugi 
vodi. Nato vlogi zamenjajo.  

Kako si se počutil v različnih vlogah? Predstavi potek risanja. 

6 min 
 
 
 
20 min 
 
 
 
15 min 

• Sprostitev 
• Komunikacija z likovnimi izraznimi sredstvi 
• Spoznavanje vlog voditelja in vodenega 
• Urjenje pozornosti 
• Razvijanje besedne in nebesedne komunikacije  
• Urjenje ročne motorike 

 

TEHNIKA:  
Risanje z 
voščenkami 
MATERIAL:  
voščenke 
 
 

ZAKLJU ČEK  Enak kot v predhodnih načrtih  Oblika: individualna, skupinska  
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Načrt 13 Skupinska delavnica št. 9: Veselje, smeh in slikarji 

UVOD  Oblika: individualna, skupinska 

 Vsebina Trajanje  Cilji  Materiali  

Počutjemer 
 
 
Ogled, izbor in 
predstavitev slik priznanih 
slikarjev. 

Izpolnjevanjepočutjemera 

Udeleženi si ogledajo fotografije slik znanih 
slikarjev (C. Monet, A.Renoir,R. Jakopič, I. 
Kobilica idr.). Vsak izbere največ dve sliki, ki 
ga navdajata z veseljem, zadovoljstvom, 
optimizmom. Predstavijo izbor. 

6 min 
 
 
 
 
15 min 

• Prepoznavanje, ozaveščanje in ocenjevanje počutja  
• Širjenje obzorja: spoznavanje različnih slik, stilov 

slikarstva in slikarjev 
• Razvijanje občutka za estetsko vrednost 
• Spoznavanje samega sebe, svojih potreb 
• Povezava slike s čustvenim stanjem 
• Prepoznavanje svojih potreb 

Velike fotografije 
umetniških slik znanih 
slovenskih in tujih  
slikarjev 

OSREDNJI  DEL VESELJE, SMEH Kariž (2010)  Oblika: individualna  

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik.teh. in materiali  

Likovna dejavnost 
 
 
 
 
Pogovor 
 
Šala 

Udeleženci s pomočjo likovnega materiala 
upodobijo na papir v obliki kroga dogodek, ko 
so se nazadnje smejali iz srca in bili veseli. 
Barve naj ustrezajo razpoloženju, čustvom, ki se 
povezujejo z dogodkom. 
Predstavitev  risbe, opis dogodka, počutja med  
risanjem. Lahko kdo kaj več pove o svojih virih 
sproščanja, smeha, veselja? Kaj te doma ali  
drugje najpogosteje spravlja v smeh?  Kdo se v 
tvoji družini največ smeje? Če udeleženec želi, 
lahko pove šalo ali smešen dogodek. 

25 min 
 
 
 
 
15 min 

• Izražanje in ozaveščanje čustev 
• Iskanje in ohranjanje pozitivnega razpoloženja 
• Razvijanje pozitivne samopodobe 
• Povezovanje čustev z lastnimi izkušnjami in 

doživetji 
• Razvijanje sproščene medosebne komunikacije 
• Razvijanje ustvarjalnosti 
• Zabava, sprostitev 

TEHNIKA:  
Po izbiri udeležencev 
 
 
MATERIAL:  
papir v obliki kroga s 
premerom 41 cm. 
Material za risanje po 
izbiri udeležencev 

ZAKLJUČEK   Oblika: individualna, skupinska  

 Vsebina Trajanje  Cilji   

Pospravljanje 
Anketa 
Počutjemer 

Izpolnjevanje ankete, počutjemera. 
 

13 min • Navajanje na urejenost prostora 
• Povzemanje doživetij, mnenj 
• Ozaveščanje in ocenjevanje počutja 
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5. 1. 2017 13. delavnica, 9. skupinska delavnica: Veselje, smeh in slikarji 
IZBORI SLIK SLIKARJEV IN OPISI LIKOVNIH IZDELKOV KO T SO JIH PODALI UDELEŽENI 
Udeleženka U1: 
Izbira slik 
 

1. »Izbrala sem sliko Mati z otrokom (A. Renoir ), ker me spominja name, ko sem bila majhna in 
sem bila še z mami skupaj. Ta spomin me navdaja z zadovoljstvom. 
2. »Izbrala sem sliko Lokvanji (C. Monet), ker me spominja na dogodek na taboru. Takrat sem šla 
do jezera in sem videla lokvanje, ki so cveteli in žabe.« 
Ko ji povem o impresionistih in Monetu, reče, da ji je všeč, kadar izve nekaj pametnega.  

Zapis 
izvajalke 

Medtem, ko U3 pripoveduje, U1 kriči: »Ali lahko jaz zdaj povem? «  

Opis 
izdelka, 
pogovor 
 

»Za risanje sem uporabila suhe barvice. Narisala sem veverico in gnezdo z mladički. Smejala sem 
se temu, ko je šla veverica po deblu po hrano in ji je skoraj spodrsnilo in je padla. Zraven drevesa je 
bila ena moja prijateljica z dolgimi svetlimi lasmi. Jaz se ne vidim, ker se skrivam za njo. To se je 
vse res zgodilo.« 

Udeleženka U2: 
Zapis 
izvajalke 

U2 pove, da je žalostna, ker je konec počitnic, jezna, ker je ponovno v MD. Je zelo lačna, ker je 
jedla samo zajtrk. Prosila me je, če bi lahko imela individualno delavnico. 

Izbira 

slik, 
pogovor 

»Slike so mi bile všeč, zanimive. Zanimalo me je, kakšne slike so si izbrali drugi. Opazila sem, da je 
U3 izbral tako kot jaz, rože v vazi. Izbrala sem sliki I. Kobilica: 
1. Motiv s Turjaka, ker sem bila enkrat z bratom na podobnem gradu in sem se imela takrat zelo 
lepo, sem bila zadovoljna.  
2. Krizanteme zato, ker mi je bilo všeč, ko je imel dedi vedno rože v vazi.« 

Opis 
izdelka 

»Risala sem s svinčnikom in barvicami. Narisala sem dogodek iz MD, ko smo 4 sedeli v dnevni 
sobi in je (pove ime) povedal nekaj smešnega. Vsi smo se zelo smejali.« 

Udeleženec U3: 
Izbira 
slik, 
pogovor 
 

1. »Izbral sem sliko Krizanteme (I. Kobilica), ta šopek mi je najbolj všeč izmed vseh, ker je svetlih 
barv, te Krizanteme so narisane tako čk, čk, čk (pokaže) in me to spominja na ognjemet, ki me 
vedno navdaja z veseljem in zadovoljstvom. Nisem prebral naslov in nisem pomislil, da se 
krizanteme dajejo na grob.« 
2. »Izbral sem sliko Ribji trg Ljubljana (P. Kunl), ker me sneg spominja na smučanje, kjer sem bil 
zadovoljen in vesel, ker sem se naučil smučati. Všeč mi je tudi grad in voda.« 

Opis 
izdelka 

»Z mlajšim bratom sva doma v dnevni sobi gledala tekmo. Ko je Messi dal gol, sva bila tako vesela, 
da sva se v smehu jokala.« Drugo: »Za risanje sem izbral flomastre. Z risbo sem zadovoljen.« 

Udeleženka U4: 
Zapis 
izvajalke 

Pride prva, pove, da je jokala po počitnicah, ker pogreša starše. Ponoči težko zaspi. Ko je izpolnila  
počutjemer, je do prihoda ostalih, igrala na klavir.  

Izbira slik 
 

1. »Izbrala sem sliko Družina dr. Frušiča (J. Tominc), ker je družina in me spominja na mojo, ki jo 
pogrešam. Všeč mi je, da so na sliki vsi prijazni. Imajo 3 otroke, to je malo, pri nas nas je dvakrat 
več. Ena punčka je na sliki, je luškana, navihana se dotika mame. To mi vzbuja veselje, ko to 
gledam sem zadovoljna, se spomnim na svojo mami.«  
2. »Izbrala sem sliko Otrok z igračo (A. Renoir), ker sem vesela, ko gledam otroke in sem bila sama 
otrok v družini.« 

Opis 
izdelka 

»Rožice, ki sem jih narisala na vrhu lista, so na steni doma. Ko sem praznovala novo leto doma, 
sem se veliko smejala, vsi smo plesali, odštevali do polnoči in odprli otroški šampanjec. Narisala 
sem tudi barko, tja smo šli z našo skupino MD, smo spuščali balone, bili veseli in se smejali.« 
Drugo: »Za risanje sem sama izbrala flomastre.«   
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Načrt 14 Skupinska delavnica št. 10: ČUSTVA IN ČUSTVENA STANJA  

UVOD ČUSTVA, KIPI Oblika: individualna, skupinska 

 Vsebina Trajanje Cilji Materiali, rekviziti  

Počutjemer 
 
Možganska nevihta 
 
 
Pogovor 

Izpolnjevanje počutjemera. 
Na list papirja po metodi možganske nevihte vseh 
udeležencev napišem različna čustvena stanja  in 
razpoloženja. 
Ugotavljamo in se pogovarjamo, na kakšne načine čustva 
izražamo neverbalno: pogled, obraz, kretnje, mišična napetost  

6 min 
 
 
 
 
10 min 

• Ozaveščanje in ocenjevanje počutja 
• Prepoznavanje , naštevanje različnih čustvenih stanj,  

razpoloženj, občutkov, počutja 
• Krepitev skupinske interakcije in komunikacije 
• Ugotavljanje in prepoznavanje nebesednih, telesnih izrazov 

različnih čustvenih stanj 

MATERIALI: 
pisarniški papir, 
flomaster 
 

Gibalno-dramska 
dejavnost 
Kipi  
Kipi in gibanje  

 

Hodimo v vse smeri in zapolnjujemo prazne prostore. Ob 
zvoku udarca na boben se nepremično ustavimo v kip, ob 
ponovnem zvoku se gibljemo naprej. 
Hodimo po vsem prostoru. Ob zvoku udarca na boben se 
nepremično ustavimo v izbranem čustvu kot kip. 
Gibljemo se v tem čustvu. Po novem zvoku ponovno hodimo 
v vse smeri do naslednjega zvoka. 

15 min • Spoznavanje različnih telesnih stanj: dinamično, statično, 
napeto in sproščeno 

• Prepoznavanje, ozaveščanje čustvenih stanj in razpoloženj 
pri sebi in drugih  

• Vživljanje v različna čustvena stanja 
 

Boben, klavir  

OSREDNJI  DEL KOLAŽ ČUSTEV IN ČUSTVENIH STANJ (Kariž, 2010)   Oblika: individualna, skupinska  

 Vsebina Trajanje Cilji Lik. teh. in materiali 

Fotografije 
 
 
 
 
Likovna dejavnost 
 
 
 
 
Pogovor in 
predstavitev 

Vsak udeleženec dobi dve fotografiji obrazov različnih, 
čustev, ČS. Fotografiji si dobro ogleda in zapiše, katera ČS, 
razpoloženja, čustva osebe na fotografiji po njihovem 
predstavljajo. Predstavijo skupini.  

Iz revij izrežejo pet fotografij ljudi, ki prikazujejo različna ČS 
in jih prilepijo, tako, da pustijo prostor za napise. Pri vsaki v 
oblak napišejo, kaj razmišlja ali govori. Nato napišejo ČS, 
počutje. Na kolažu izberi ČS, ki je zate najpomembnejše? 

Predstavijo izdelek in počutje med ustvarjanjem. Katera 
čustva so prikazana na tvojem kolažu? Kaj osebe razmišljajo 
ali govorijo? Na kakšne načine izražajo čustva in ČS?  

6 min 
 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 
 
15 min 

• Prepoznavanje in ozaveščanje čustvenih stanj in 
razpoloženj pri sebi in drugih  

• Razvijanje empatije 
• Izražanje in ozaveščanje čustev v varnem okolju 
• Spodbujanje ustreznih načinov izražanja čustev 
• Povezovanje čustev z lastnimi izkušnjami in doživetji 
• Spodbujanje iskanja stika s samim seboj 
• Razvijanje pripovedovanja  
• Razvijanje ustvarjalnosti 
• Krepitev skupinske interakcije 

TEHNIKA:  
kolaž 
 
MATERIALI, 
PRIPOMOČKI: 
fotografije, revije, 
škarje, lepilo, papir 
formata A 3, pisarniški 
papir 
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14. delavnica, 10. skupinska delavnica: Čustva in čustvena stanja (ČS) 
9. 1. 2017 IZDELEK: Plakat kolaž čustvenih stanj 
ČS in izjave so zapisani tako, kot so jih zapisali in povedali udeleženi (glej načrt) 
Čustvena stanja in izjave, ki jih je izbrala in 
zapisala udeleženka U1 v kolažu. 

Čustveno stanje in izjave, ki jih je izbral in 
zapisal udeleženec U3 v kolažu. 

ČS IZJAVA OB ČS ČS IZJAVA OB ČS 
Vesel Midva sva frajerja. Vesela Kako sem vesela, da sem na 

svetu. 
Vesel Jaz sem lep. Vesel Komaj čakam, da najdem 

žuželko! 
Veselje Jejjjjjjjjjjj sneg, grem se 

zabavat! 
Povezan Zdaj smo se vsi zbrali, da 

poiščemo, kako žuželko. Fantje 
so zelo veseli, zelo. 

Žalost Pluj barčica, pluj, pluj, pluj. Žalosten Joj, me zebe. Kako je čaj topel! 
Žalost Dobil sem 1. matematiko, jok, 

jok, jok, jok, joooook. 
Žalosten Av, boli me. To pa res ni prav, 

narobe sem naredu. 
/ Jezen in 

žalosten 
Grdo besedo je rekel in ga 
boksnil. To ni prav. 

/ Zadovoljna Komaj čakam, da je domače 
branje, da dobim oceno . 

Najpomembnejše ČS med izbranimi ČS na kolažu: 
U1: »Je veselje, ker sem takrat zadovoljna in se 
dobro počutim.« 

U3: »Zadovoljstvo, ker je dobro biti 
zadovoljen.«    

Čustvena stanja in izjave, ki jo je izbrala in 
zapisala udeleženka U2 v kolažu. 

Čustvena stanja in izjave, ki jo je izbrala in 
zapisala udeleženka U4 v kolažu. 

ČS IZJAVA OB ČS ČS IZJAVA OB ČS 
Razmišlja, 
razmišljujoč 

Kaj se moram še spomniti, da 
lahko pomagam svetu. 

Dobro 
počutje 

Oooh, kako lepo si 
predstavljam. 

Utrujenost Joj, spet ta trening. Dobro 
počutje 

Mali mucek spi, jaz ne. 

Žalost A se je moralo to zgoditi? Sproščena Oh, prijatelji, pa tudi ne. 
Žalost A moram imeti vročino? Sproščena Oh, kako lepo. 
Žalost Spet ta nesreča. Sproščena Že leta in leta piham regratove 

lučke. 
Najpomembnejše ČS med izbranimi ČS na kolažu: 
U2: »Je razmišljujo če ČS. Pomembno je 
razmišljati o znanosti in pomoči svetu.«    

U4: »Je, da sem sproščena in da se dobro 
počutim.«  

 

             Slika 9. Kolaž čustev. 
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Načrt 15  15. delavnica, 5. individualna delavnica: Glina 
16. in 25. 1. 2017 Glavna tema: Oblikovanje in izražanje v glini 
UVOD: Izpolnjevanje počutjemera in spoznavanje gline 
Material : glina, lesena deska, voda. Cilj i: spoznavanje materiala, senzorna stimulacija, krepitev ročne 
motorike, sprostitev, ogrevanje, priprava na osrednjo dejavnost. 
Vsebina: Udeleženi vzame kos gline. Spoznavajo, kaj vse lahko delajo z njo: jo mečkajo, stiskajo, 
božajo, udarjajo, luknjajo, izvaljajo kače in si naredijo zapestnice, itd. Čas: 10 minut. 
OSREDNJA DEJAVNOST: Oblikovanje gline z zaprtimi očmi, pogovor o dejavnosti 
Material: glina, lesena deska, voda.Tema: po izbiri. Cilj i: spoznavanje likovnega materiala, 
kinestetična izkušnja, okrepitev, sprostitev, samozavedanje, zavedanje in izražanje čustev, potreb, 
razvijanje domišljije in ustvarjalnosti. 
Vsebina: Udeleženi vzame kos gline, naredi kroglo. Zapre oči in oblikuje iz gline, kar želi. Dela 
spontano, se ne trudi z oblikovanjem »dobrega« izdelka, je pozoren na občutke, čustva. Čas: 15 
minut. Izdelek si ogledava. Sledi pogovor o izdelku, doživljanju in pripoved v prvi osebi, kot da je 
udeleženi ta izdelek. Čas: 10–15 minut. 
ZAKLJUČEK: pospravljanje, izpolnjevanje počutjemera, anket. Čas: 15 minut. 
Opomba: U4 na tej delavnici nariše tudi svoj avtoportret. 
 

Opomba: Čas trajanja zaključka, vsebina in potek v zaključnem delu delavnice sta enaka v vseh 

naslednjih delavnicah. 

Načrt 16 16. delavnica, 11. skupinska delavnica: Moj dosežek, moj uspeh 
30. 1. 2017 Glavna tema: Dosežek, na katerega sem ponosen/ponosna 
UVOD: Izpolnjevanje počutjemera in pogovor o dosežkih 
Material:  list, A4 pisalo. 
Cilji za uvodni del: priprava na osrednjo  dejavnost, kako lahko z delom zadostimo osebnim 
potrebam in ciljem, odnos med sposobnostjo, trudom in dosežki 
Cilj i za uvodni in osrednji del: razmišljanje o lastnih dosežkih, potrjevanje lastne vrednosti, iskanje 
notranje moči, razvijanje pozitivne samopodobe in samospoštovanja, izražanje in ozaveščanje čustev, 
spodbujanje komunikacije in interakcije, izmenjava izkušenj, razvijanje ustvarjalnosti in domišljije. 
Vsebina: Pogovorni temi dosežki, iskanje močnih področij pri sebi in drugih. Kaj je za udeležene 
dosežek? Možni dosežki. Vsak nanapiše na list papirja čim več svojih dosežkov. Čas: 10 minut. 
OSREDNJA DEJAVNOST: Moj dosežek, moj uspeh 
Material : vodene barvice. Likovna tehnika:  slikanje z vodenimi barvicami.  
Vsebina: 1. navodilo: Naslikaj enega svojih najljubših dosežkov, na katerega si bil ponosen/ponosna. 
Ko naslikaš, spodaj napiši, na kaj si ponosen/ ponosna. 
Čas: 15–20 minut. Ogled izdelkov in pogovor (Zakaj se je pomembno zavedati svojih dosežkov, 
kakšna čustva in občutki te navdajajo, ko nekaj dosežeš ipd.?) Čas: 15 minut 
2. navodilo: vzemi kos gline, zapri oči in se spomni, kako se počutiš, ko si nekaj dosegel. Z zaprtimi 
očmi to izrazi v glini. Odpri oči, poglej izdelek, poimenuj ga in predstavi skupini.  
Udeleženi dobijo domačo nalogo, da so vsak teden pozorni in mi na naslednji delavnici poročajo o 
enem dosežku. Ta je lahko pomoč prijatelju, domača naloga, kuhanje pudinga in podobno.  
ZAKLJUČEK: pospravljanje, izpolnjevanje počutjemera in anket. Čas: od 15 do 20 minut  
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Načrt 17 Skupinska delavnica št. 12: Happy (srečen)                        

UVOD FOTOGRAFIJE in KAZALA  Oblika: individualna, skupinska 

 Vsebina Trajanje  Cilji  Materiali  

Počutjemer 
 
 
Ilustracije 
 
Knjižna kazala, izberi, 
utemelji in vzemi 
 

Izpolnjevanje počutjemera  

 

Udeleženci si ogledajo fotografije ilustracij. 
Vsak izbere eno, ki ga je nagovorila ali mu je 
najbolj všeč. Predstavijo izbiro. 

Udeleženci si ogledajo knjižna  kazala, izberejo 
eno, ki predstavljata nekaj, kar jim je všeč ali se 
ob tem dobro počutijo. 

6 min 
 
7 min 
 
 
 
10 min 

• Prepoznavanje, ozaveščanje in ocenjevanje počutja  
• Širjenje obzorja: spoznavanje različnih ilustracij 
• Razvijanje občutka za estetsko vrednost 
• Spoznavanje samega sebe, svojih potreb, želja 
• Povezovanje stvari na fotografiji z dobrim počutjem  
• Razvijanje medosebne komunikacije in 

pripovedovanja o sebi   

Fotografije ilustracij, 
knjižna kazala 
 

OSREDNJI  DEL VSE KAR VPLIVA, DA SEM SREČEN  Oblika: individualna  

 Vsebina Trajanje  Cilji  Lik.teh. in materiali  

Velike fotografije 
 
 
Likovna dejavnost 
 
 
 
Pogovor 

Udeleženci izberejo fotografijo urbanega mesta 
ali mesta v naravi, kjer bi se najbolje počutili. 
Predstavijo. 
Udeleženci iz revij izrežejo fotografije, ki 
predstavljajo kraje, kjer se najbolje počutijo, so 
srečni, ljudi, živali, stvari, s katerimi se najbolje 
počutijo in jih osrečujejo. 
 
Predstavijo izdelek in počutje med 
ustvarjanjem.   

10 min 
 
 
 
25 min 
 
 
 
10 min 

• Razvijanje občutka za estetsko vrednost 
• Povezovanje fotografij z lastnimi izkušnjami, 

doživetji, dobrim počutjem in občutkom sreče 
• Izražanje in ozaveščanje dobrega počutja in sreče 
• Iskanje in ohranjanje pozitivnega razpoloženja 
• Razvijanje pozitivne samopodobe 
• Razvijanje medosebne komunikacije, deljenja in 

sproščenega pripovedovanja o sebi 

TEHNIKA:  
kolaž 
 
MATERIALI, 
PRIPOMOČKI:  
velike fotografije, 
revije, škarje, lepilo, 
papir  
 

ZAKLJU ČEK    Oblika: individualna, skupinska  

Pospravljanje 
Anketa 
Počutjemer 

Pospravljanje prostora 
Izpolnjevanje ankete, počutjemera 
 

15 min - 
20 min 

• Navajanje na urejenost prostora 
• Povzemanje doživetij, mnenj 
• Ozaveščanje in ocenjevanje počutja 
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7. 2. 2017 17. delavnica, 12. skupinska delavnica: Happy  
Izbori in opisi likovnih izdelkov so predstavljeni v poglavju  Načini izražanja počutja, čustev in 
čustvenih stanj. 
 

Načrt 18 18. delavnica, 6. individualna delavnica: Delavnica po lastni izbiri in željah 
9. 2. 2017 Glavna tema: Po izbiri udeleženke U4, ki naredi načrt 
Zapis Delavnico je U4 oblikovala po svojih željah. Na prejšnji delavnici sva se dogovorili, 

da izbere dejavnosti povezane z umetnostjo. 
Cilji : svobodna izbira udeleženke, priti v stik s svojimi potrebami in željami, okrepitev in zavedanje, 
da zmore izbrati dejavnosti za delavnico, razvijanje samostojnosti, samoinciativnosti, razvijanje 
ustvarjalnosti in domišljije. 
Materiali in likovne  tehnike: po izbiri udeleženke 
Potek delavnice za udeleženko U4 
Zapis 
izvajalke: 
oblikovanje 

Prinese das maso in fotografijo izdelka sonca, kot bi ga rada oblikovala. Pravi, da jo je 
delo z glino na delavnicah navdušilo, da si jo je kupila. Zavzeto dela. Če naleti na 
težavo, me prosi za pomoč ali vpraša za nasvet. Izdelek dokonča. 

Glasbena 
dejavnost 

Klavir igra najprej sama, potem igrava skupaj. Želi mi zapeti pesem Tam čez Izaro. 
Ker se ne spomni nekaj besed, gre samoinciativno do računalnika, ga prižge, najde 
pesem na youtubu in skupaj pojeva. 

Fotografije 
 
 

Vpraša, če želim videti njen dom, ki je na internetu. Pritrdim. Najde fotografije na 
googlu in mi razlaga, kje se igrajo, kje je vrt. Nato si naredi ogrinjalo iz mehkega 
papirja in teče po sobi, da ogrinjalo vihra za njo. Govori: »Jaz sem princeska.« 

OSREDNJA DEJAVNOST 
Pogovor o 
filmu Bučko 
in 
likovna 
dejavnost 

Pogovorjava se o filmu Bučko, ki govori o otrocih v MD in sva ga obe gledali.  
Poveva si, kaj nama je bilo v filmu všeč in kaj ne. Skrbi jo, da je Bučko ubil svojo 
mamo. Pogovoriva se o tem in nesreči. Izbere flomastre in nariše dogodek, ko policist 
za vikend odpelje Bučka k sebi domov, v avto se skrije tudi njegova prijateljica iz MD 
Kamilica. Pravi, da ji je to všeč in domiselno, kako se je skrila v avto. Najbolj pa si 
želi, da bi tako kot Bučko šla iz MD in živela v družini. 

Zapis 
izvajalke 
 

U4 me je pozitivno presenetila. Vedela je, kaj želi delati, prinesla je material. Bila je 
samostojna, rešila je problem z besedilom pesmi. Z veseljem sem se odzivala na njene 
predloge. Na delavnici je bilo prijetno vzdušje. Spontano je lepo teklo od ene 
umetniške dejavnosti in vsebine k drugi. 

Film: Bučko (original: Ma vie de Courgette). Režija: Claude  Barras; Švica/ Francija (2016).  
 

Načrt 18  18. delavnica, 6. individualna delavnica: Jeza v glini  
9. 2. 2017 Glavna tema: Jeza 
Delavnico sem oblikovala za U1, ker je pokazala dobro odzivnost za delo z glino in ker sem želela, 
izpolniti spodaj navedene cilje. 
Ko je vstopila, je rekla, da ona že ne bo na delavnici. Rekla sem, da sem načrtovala delo z glino, 
vendar, če ne želi ostati, lahko gre. Odgovorila je: »Če bova delali z glino bom ostala.« Ves čas je 
dobro sodelovala in me po delavnici objela.  
Cilji : sprostitev, zmanjšanje napetosti, izražanje in ozaveščanje čustev, priti v stik z jezo, jo raziskati, 
priti v stik s svojimi potrebami, okrepitev notranje moči za spremembo, razvijanje ustvarjalnosti. 
Materiali in pripomo čki : Glina, lesena deska za podlago, voda. Likovna tehnika: oblikovanje gline. 
UVOD: Oblikovanje gline po želji. Čas: 10 minut 
OSREDNJA DEJAVNOST: Izmenjava dela z glino in pogovora. Čas: 40 minut  
1. Zapri oči in si zamisli, da si jezna. Kaj bi naredila z glino: lahko jo stiskaš, udarjaš.  
2. Sedaj oblikuj nekaj iz gline, ko čutiš to jezo z zaprtimi očmi. Odpri oči. Pogovor: Kaj bi to lahko 
bilo, na kaj te spominja? Povej, kaj o izdelku. Bi želela to preoblikovati, delno, v celoti? Zapri oči in 
preoblikuj. Kaj bi to lahko bilo, na kaj te spominja? Odpri oči. Pogovor: Povej, kaj o izdelku. Sedaj ga 
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lahko z odprtimi očmi popraviš, kot želiš. Pogovor: Kako si se počutila, ko si delala izdelke? 
 

Načrt 19 19. delavnica, 7. individualna delavnica: Pot I 
13. 2. 2017 Glavna tema: Moja preteklost in sedanjost 
Cilji:  raziskovanje čustev in občutkov, samozavedanje, iskanje notranje moči, razvijanje ustvarjalnosti  
MATERIAL Po izbiri  
LIK.TEHNIKA Risanje, slikanje 
UVOD: Preberemo pesem avtorice Anje Štefan: Je dolga, dolga prašna pot. Pogovor o pesmi in 
doživljanju vsebine. Čas: 7 minut 
OSREDNJA DEJAVNOST: Risanje preteklosti, sedanjosti, pogovor o izdelku, doživljanju 
Vsebina: na polovico risalnega lista nariši svojo preteklost ali dogodke iz nje. Na drugo polovico nariši 
svojo sedanjost ali dogodke iz nje. Pripoveduj o izdelku, doživljanju in temi.Čas: 40 minut 
ZAKLJUČNI POGOVOR CELOTNEGA PROCESA. Čas: 10–15 minut.   
 

Načrt 20 20. delavnica, 8. individualna delavnica: Pot II 
16. 2. 2017 Glavna tema: Moja sedanjost in prihodnost 
Cilji : zaključevanje, razmišljanje o prihodnosti, načrtovanje, raziskovanje čustev in občutkov, 
razvijanje ustvarjalnosti in domišljije 
MATERIAL Po izbiri  
LIK.TEHNIKA Risanje, slikanje 
UVOD: V zraku si zamisli tako veliko platno, kot si sam: poriši in pobarvaj ga z rokami. Čas: 3 
minute 
OSREDNJA DEJAVNOST: Risanje, mosta in svoje prihodnosti, pogovor o izdelku, doživljanju 
Vsebina: 1. Nariši most, ki povezuje sedanjost in prihodnost. 2. Na polovico risalnega lista nariši svojo 
prihodnost, kot si jo želiš, zamišljaš ali dogodke iz nje. 3. Zalepi most in poveži preteklost, sedanjost s 
prihodnostjo. 4. Kjer si risal/-a sedanjost, napiši čustva, svoje lastnosti ipd., ki bi jih rad/-a pustil/-a v 
sedanjosti, kjer si risal/-a prihodnost pa tista, ki bi jih rad/-a vzel/-a s seboj. 5. Pogovor o izdelku, 
doživljanju in temi. Čas: 40 minut    
ZAKLJUČNI POGOVOR CELOTNEGA PROCESA. Čas: 10 –15 minut  
 

OPIS LIKOVNEGA IZDELKA POT I IN POT II: PRETEKLOST,  SEDANJOST, 
PRIHODNOST, KOT SO GA PODALI UDELEŽENI  
Udeleženka U1 je izbrala material: voščenke, flomastre in povedala: 
Preteklost: Narisala sem dogodek, ko sem bila žalostna, ker sem mislila, da je mami odšla, potem pa 
sem jo zagledala pred hišo. Takrat je bil oči še živ. Sedanjost: sneženi možje, veselje na snegu in 
veliko ljubezni. Prihodnost: Želim si ladjo polno denarja in dojenčka. V sedanjosti bi pustila žalost. 
Udeleženka U2 je izbrala material: suhe barvice, svinčnik, flomastre in povedala: 
Preteklost: Narisala sem dogodek, ko sem bila žalostna in sem jokala, ker sva se z bratom sporekla. 
Do boljše volje mi je pomagal sprehod s psičko. Sedanjost: Narisala sem sebe na smučarski tekmi s 
šolo, dosegla sem 2. mesto, sem bila vesela in ponosna. Prihodnost: Želim si zelo dobre mobitele, 
različne testenine, koruzo, pizze Margarita, da bi letela kot angeli in postala pevka. V sedanjosti bi 
pustila žalost in slabe ocene. V prihodnost bi vzela dobre ocene, veselje, zadovoljstvo in da bi bila 
zadovoljna. 
Udeleženec U3 je izbral material: suhe barvice, svinčnik, flomastre in povedal: 
Preteklost: Narisal sem, ko sem se poškodoval z nožem in mi je tekla kri in ko me je oče pustil 
samega in se odpeljal, čeprav je obljubil, da me bo vzel s seboj. Narisal sem tudi črn krog, ki je črna 
luknja. Označuje dramo in žalost iz moje preteklosti. Sedanjost: Narisal sem se v sobi z bratom, sva 
oba vesela, da sva skupaj. Narisal sem se s smejočimi usti na tej likovni delavnici, darila, ki sem jih 
dobil za božič, sebe na smučanju in več src, ki pomenijo ljubezen do deklet. Prihodnost: Želim si biti 
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nogometaš, imeti hišo z bazenom in avto ter jesti pizzo. V sedanjosti bi pustil strah. V prihodnost bi s 
seboj vzel lepo risanje, da sem nogometaš, svojo prijaznost in potrpežljivost. 
Udeleženka U4 je izbrala material: voščenke in povedala: 
Preteklost: Narisala sem dogodek, ko sem bila v vrtcu, ko me je vzgojiteljica kaznovala tako, da sem 
morala ostati sama v sobi. Vsi so šli na sprehod. Bila sem zelo žalostna in sem ves čas gledala skozi 
okno. Sedanjost: Narisala sem se veselo, se smejim in rišem na tej likovni delavnici. Prihodnost: 
Želim si smučati in igrati na snegu, vaditi matematiko, biti prvakinja v gimnastiki. V sedanjosti bi 
pustila grozne sanje. V prihodnost bi s seboj vzela dobre ocene, veselje, oblikovanje gline, dobro 
risanje, da sem prvakinja v gimnastiki in matematičarka. 
Zapis 
izvajalke 

U3 si je v sedanjosti narisal z rdečo barvico smejoča usta na delavnici PZLD. Darilo je 
pobarval z rdečo, srčke kot simbol za ljubezen je narisal z modro in rdečo barvo. Vse 
ostalo je narisal s svinčnikom. 

 

Načrt 21 21. delavnica, 13. skupinska delavnica: Najljubše dejavnosti  
20. 2. 2017 Glavna tema: vse po izbiri udeleženih 
Dejavnosti, ki so bile najbolj všeč vsakemu udeleženemu v prejšnjih, smo ponovili v tej delavnici. 
Dejavnosti imajo enake cilje kot v prejšnjih načrtih, zato jih tu ne zapišem. 
UVOD.Vsebina: Metanje na koš in tek v telovadnici. Material:  košarkaška žoga. Čas: 7 minut. 
Cilji:  sprostitev, gibanje, ogrevanje. 
OSREDNJA DEJAVNOST. Vsebina: 
1. Likovna ocena socialne interakcije v skupini. Skupinsko risanje z voščenkami. Čas: 15 minut. 
Ogled izdelka in pogovor. Čas: 10 minut 
2. Dejavnost s svečko. Prvi krog: zaželi si željo. Drugi krog: eno stvar, ki je ne želiš več. Čas: 6 minut  
3. Skupinski ples: A. ogrevanje ob glasbi. B. strojevodja in vlak: strojevodja pleše in se premika po 
prostoru, ostali smo vagoni in plešemo kot on. Nato vagon postane strojevodja. C. improvizirani ples 
po želji. Material:  Glasbeni predvajalnik, G. Harrison: Isn' t it a pity, Beth Carvalho: Portela Na 
Avenida, V. Vincenti: Condor pasa, Mozart: Simfonia n. 40 in Sol minore K. 550.  Čas: 15 minut. 
4. Z glino izrazi svoje počutje na celotni delavnici ali počutje na katerikoli posamezni dejavnosti. Čas: 
10 minut. Pogovor o izdelku in doživljanju delavnice. Čas: 10 minut. 
 

Načrt 22 22. delavnica, 9. individualna delavnica: Kolaž – darilo 
23. 2. 2017 Glavna tema je prosta: slika, ki bo darilo ob zaključku procesa PZLD 
Cilj i: svobodna  izbira teme, ozaveščanje slovesa naših srečanj, razvijanje samostojnosti, 
samoinciativnosti, sprostitev, razvijanje domišljije in ustvarjalnosti, seznanjanje z novo tehniko 
MATERIAL Samolepilni barvni papir, karton, škarje  
LIK.TEHNIKA  Kolaž 
UVOD: Počutjemer in zvočni pogovor s kamni (pogovarjamo se z zvokom kamnov). Čas: 10 minut . 
OSREDNJA DEJAVNOST: Izdelovanje slike darila za udeležene. 
Vsebina: 1. Štirje kartoni so razdeljeni na 4 dele. Izberi si en del vsakega kartona in iz kolaža ustvari 
sliko. En karton bo darilo tebi, drugi ostalim udeleženim. 2. Pripoveduj o izdelku, doživljanju in temi. 
Pogovor o slovesu. Tema: po izbiri. Čas: 35 minut. 
ZAKLJUČNI POGOVOR CELOTNEGA PROCESA PZLD. Čas: 10–15 minut . 
 

Načrt 23 23. delavnica, 10. individualna delavnica: Nariši zgodbo 
6., 13. 3. 2017 Glavna tema je prosta: Nariši zgodbo 
CILJI, MATERIAL, LIK. TEHNIKA enaki kot v dejavnosti v 4. delavnici 
OSREDNJA DEJAVNOST: Zaključna individualna emocionalna ocena s pomočjo likovnega medija  
Vsebina, navodila in čas so enaki kot v začetni individualni emocionalni oceni v 4. delavnici 
ZAKLJUČNI POGOVOR CELOTNEGA PROCESA PZLD. Čas: 10–15 minut . 
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PRILOGA 2. VPRAŠALNIKI 

VPRAŠANJA ZA POLSTRUKTURIRANI INTERVJU ZA SAMOOPISE UDELEŽENIH  

Glavno vprašanje napisano poševno, podvprašanja navadno. 
1. Povej mi, kaj osebi?  Kdaj se počutiš tako: (te je strah, si jezna, vesela itd.)? Kaj imaš rada? 
2. Kako preživljaš prosti čas, kaj takrat najraje počneš? Katere ustvarjalne, umetniške dejavnosti so 

ti najbolj všeč? Katere likovne tehnike so ti najbolj všeč, s čim rad/-a rišeš, slikaš? 
3. Povej mi, kaj o svoji družini? S kom se najbolje razumeš? Kdaj ti je doma najlepše, se najbolje 

počutiš? Kaj bi spremenila, če bi lahko spremenila največ dve stvari? Kaj si želiš, ko boš imela 
sama družino?  

4. S kom se rada družiš, kaj počnete s prijatelji, sošolci in vrstniki ? Kakšen mora biti dober prijatelj? 
Se čutiš sprejeta med vrstniki v MD, med sošolci? Kaj ti je všeč in kaj ti ni v vedenju vrstnikov? 
Kdaj pride do konflikta? Kako rešite konflikt? 

5. Povej mi, kaj o šoli, razredu, učiteljih? Kako se počutiš v šoli, v razredu? Zakaj rada obiskuješ 
šolo in zakaj ne? Kateri predmet ti je najbolj všeč? Kje si uspešna in kje manj uspešna? Kakšne 
učitelje si želiš? 

6. Povej mi, kaj o tvojem bivanju v MD? S kom se najbolje razumeš? Kdaj ti je v MD najlepše, se 
najbolje počutiš? Kaj ti je všeč, kaj te moti, ti ni všeč? Kaj bi spremenila, če bi lahko spremenila 
samo eno ali dve stvari?  

7. Kaj si želiš v prihodnosti? Kaj bi rada postala, kje bi živela? 

 
VPRAŠANJA ZA POLSTRUKTURIRANI INTERVJU Z VZGOJITELJICAMI 
 

1. Kako ste doživeli otroka vse od prihoda do danes in kako bi opisali odnos, ki se je med vama 
oblikoval? 

2. Kako je njena/njegova dosedanja življenjska pot vplivala nanj /nanjo in kje te vplive prepoznate 
sedaj? 

3. Kako bi ga/jo opisali: v  odnosu do sebe, njegove/njene družine,  vrstnikov, do vas kot 
vzgojiteljice in do drugih odraslih v MD?   

4. Kako bi opisali njeno/njegovo čustvovanje, čustvene odzivi, stiske, želje? Kako zadovoljuje 
psihološke potrebe po ljubezni, svobodi, moči in zabavi? 

5. Katere njegove/njene močne točke ste prepoznali in katere ovire?  Kako bi opredelili svoj stil 
vzgojnega dela z njim/njo? 

6. V čem mislite, da je bivanje v MD prispevalo k otrokovemu razvoju pozitivno? 

VPRAŠANJA ZA POLSTRUKTURIRANI ZAKLJUČNI POGOVOR Z UDELEŽENIMI  

1. Se ti zdi, da si v zaključnem delu procesa bolj ustvarjalna/ustvarjalen, da se bolj ustvarjalno 
izražaš kot na začetku procesa?  

2. Na kakšen način se je kazala tvoja ustvarjalnost v delavnicah? 
3. Katere dejavnosti na delavnicah so bile zate še posebej ali najbolj ustvarjalne? 
4. Katere dejavnosti so ti bile najbolj všeč? 
5. Kako bi razvrstil/-a tri najbolj všečne dejavnosti od prvega do tretjega mesta? 
6. A. »Razlogi, zakaj so ti bile individualne delavnice bolj všeč kot skupinske in zakaj skupinske bolj 

kot individualne?« ter B. »Razlogi, zakaj ti niso bile individualne delavnice bolj všeč kot 
skupinske in zakaj ne skupinske bolj kot individualne?« 

7. Kako so vplivali udeleženi nate, kakšen odnos smo kot skupina imeli, bolj prijateljski ali 
neprijateljski? 
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8. Kako si na delavnicah zadovoljeval/-a potrebo po svobodi, zabavi, ljubezni in moči? Si se 
počutil/-a sprejeto/sprejetega? V katerih dejanjih in dejavnostih si se počutil/-a 
svobodnega/svobodno? Kaj si na delavnicah svobodno izbiral/-a? Se spomniš, o katerih stvareh si 
sam/-a, ali ste sami kot skupina odločali? Si imel/-a dovolj prostora zase v skupini? Kdaj si se 
počutil/-a močnega/močno, uspešen/-a? Si bil/-a kdaj pohvaljen/-a, od koga in zakaj, kako si se ob 
tem počutil/-a? Se spomniš, kako si se na delavnicah zabaval/-a, si se smejal/-a? Si se na naši 
skupini počutil/-a varno? Lahko poveš lepe, manj lepe dogodke, ki si jih doživel/-a na skupini? 
Kaj ti je bilo še posebej všeč? Kako si videl/videla mene (izvajalko), kakšna sem se ti zdela, 
kakšno vlogo sem imela pri zabavi, svobodi, moči? 

9. Kakšne spremembe opaziš v svojem vedenju in komunikaciji? Kakšne spremembe opaziš, pri 
izražanju čustev, svojega mnenja, zaupanju v sebe, v svoji vztrajnosti, odločnosti, morda 
spremembe v čem drugem?  

10. Kako se sedaj razumeš s sošolci, z vrstniki v skupini MD? Imaš sedaj nove prijatelje? Kako se 
sedaj razumeš s starši, brati, sestrami? Kako se razumeš z vzgojitelji/-cami, drugimi odraslimi v 
odnosu na junij/september 2016, opaziš kakšne spremembe, meiš, da je kaj drugače? 

11. Bi želel/-a nadaljevati z obiskovanjem delavnic z ustvarjalnimi pristopi in pristopi PZLD?  Kakšne 
spremembe si želiš v delavnicah, če bi jih še obiskoval/-a? 

  



 

139 

PRILOGA 3. POČUTJEMER 
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PRILOGA 4. ANKETA 

Ime,   datum__________________     

1. Kako si se počutil/-a pred delavnico? ________ 

Kako si se počutil/-a  med ustvarjanjem?________ 

Kako si se počutil/-a  med delavnico v celoti?_____ 

Kako si se počutil/-a  po delavnici, neposredno ob   

zaključku pred odhodom v skupino? ______________ 

 

2.Si med delavnico izrazil/-a čustva, počutje in/ali občutke?            da             ne 
 
2 A . Na kakšen način:  

• z besedami, v pogovoru;_____________________________ 
• preko ustvarjanja, v dejavnosti;________________________ 
• v vedenju, dejanju;__________________________________ 
• drugo, (v izpolnjevanju ankete in počutjemera) ____________ 

 

3. Obkroži  črko v tabeli. Si lahko delil/-a  s prisotnimi na delavnici:  

1. izkušnje, mnenje in/ali razmišljanje 2. čustva, čustvena stanja, občutke in/ali počutje 
A. Da, lahko sem delil/-a. A. Da, lahko sem delil/-a. 
B. Ne, nisem mogel/mogla deliti. B. Ne, nisem mogel/mogla deliti. 
 

4. Ali si v času delavnice pri sebi kaj spoznal/-a, se je kaj spremenilo (na primer: prej si mislil/-a tako, 
sedaj pa drugače.)? Obkroži številko. 

1. Da  
2. Ne 
3. Lahko napišeš kaj,________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
5. Si se lahko ustvarjalno izrazil/-a? Obkroži besedo. 

 
 
Da                    Ne                     Delno       

 

 
Hvala za sodelovanje! : ) 
 

 

Znak Znak pomeni: Počutim se 
�� zelo slabo   
� slabo 
� ne dobro, ne slabo 
☺ dobro 
☺☺ zelo dobro   
☺☺☺ odlično 
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PRILOGA 5. INDIVIDUALNA EMOCIONALNA OCENA – 

TOČKOVANJE, KARTICE, PREDLOGA (Silver 2002, 2005, 2007) 

TOČKOVANJE 

Emocionalno področje- splošno  
1 točka Močno negativen motiv. Posamezni subjekti prikazani kot žalostni, nemočni, izolirani, v 

smrtni nevarnosti ali mrtvi; odnosi: destruktivni, smrtonosni, ogrožajo življenje. 
2 točki Delno negativen motiv. Posamezni subjekti prikazani kot prestrašeni, jezni, razočarani, 

zaskrbljeni, nesrečni; odnosi: stresni, sovražni, neprijetni. 
2, 5 
točk 

Dvoumen, nejasen, ambivalenten (pozitivno in negativen) motiv. Nakazuje neprijeten ali 
nesrečen izhod. 

3 točke Nevtralen motiv. Oba pozitiven in negativen motiv, brez čustev, dvoumno, nejasno. 
3, 5 
točk 

Dvoumen, nejasen, ambivalenten (pozitivno in negativen) motiv. Nakazuje prijeten ali 
srečen izhod. 

4 točke Delno pozitiven motiv. Posamezni subjekti prikazani kot srečni, vendar pasivni. Odnosi, ki 
so  prijateljski ali prijetni. 

5 točk Močno pozitiven motiv. Posamezni subjekti prikazani kot veseli, uspešni, aktivni ali, ki 
dosegajo cilje. Naklonjeni in ljubeči odnosi. 

 

Emocionalno področje- samopodoba   
1 točka Morbidna domišljija. Oseba se identificira s prikazanim subjektom kot nemočna, 

osamljena, žalostna, suicidalna, v smrtni nevarnosti ali mrtva. 
2 točki Neprijetna domišljija. Oseba se identificira s prikazanim subjektom kot prestrašena, 

razočarana ali nesrečna. 
2, 5 
točk 

Ambivalentna domišljija z negativnim izhodom. Oseba se identificira s prikazanim 
subjektom, ki je obupan in verjetno ne bo uspel. 

3 točke Ambivalentna, neemocionalna ali dvoumna domišljija, nejasno. 
3, 5 
točk 

Ambivalentna domišljija s pozitivnim izhodom. Oseba se identificira s prikazanim 
subjektom, ki je poln upanja, obetajoč in bo najverjetneje uspel. 

4 točke Prijetna domišljija. Oseba se identificira s prikazanim subjektom kot srečna, vendar 
pasivna. 

5 točk Izpolnjujoča domišljija. Oseba se identificira s prikazanim subjektom kot srečna, ljubljena, 
močna, občudovana, zastrašujoča, napadalna, destruktivna ali dosega cilje. 
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STIMULACIJSKE KARTICE (Silver, 2002, 2007); kombinacija in številke (Kariž, 2005) 
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INDIVIDUALNA EMOCIONALNA OCENA – PREDLOGA  (Silver, 2007) 

I NAVODILA  (prvi list) 

1. IZBERI DVE KARTICI, ZAMISLI SI ZGODBO, V KATERO SO PO ŽELJI VKLJUČENE 
OSEBE, ŽIVALI... NARIŠI ZGODBO 

2. IZBRANI KARTICI V SVOJI RISBI LAHKO SPREMENIŠ ALI/IN JIMA DODAŠ PO ŽELJI 
KARKOLI. 

3. ČAS RISANJA JE 20 MINUT, ZA ČAS SKRBI IZVAJALKA. 
4. KO RISBO KONČAŠ, PREBERI NAVODILA NA DRUGEM LISTU. 

 
 
VELIKOST RISARSKE PODLOGE JE: 19 CM ŠIRINA IN 20 CM VIŠINA (19 cm x 20 cm) 
 
 
 

II NAVODILA  (drugi list) 

1. NAPIŠI DATUM, SVOJE IME IN STAROST 
2. KAKO BI NASLOVIL/-A RISBO?  ZAPIŠI NASLOV IN KRATKO ZGODBO O RISBI. 
3. ČAS PISANJA JE 10 MINUT, ZA ČAS SKRBI IZVAJALKA. 
4. KO ZGODBO KONČAŠ, OZNAČI SVOJE TRENUTNO POČUTJE. 

Ime: 
Starost: 
Datum: 
 

NASLOV RISBE: __________________________________________________ 

KRATKA ZGODBA O RISBI: 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

POČUTIM SE (obkroži) : 

 

DOBRO                       ŽALOSTNO               PRESTRAŠENO 

                ZELO DOBRO                         JEZNO 
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PRILOGA 6. OCENA SOCIALNE INTERAKCIJE UDELEŽENIH V 
SKUPINI (delno po Kariž, 2005 in Liebmann 2004) 

NAVODILA: Risanje poteka stoje. Izberi si barvo voščenke in začni risati lastno risbo. Opazuj ostale in se 
vključuj v njihovo risbo. Zapolnimo celoten papir. Dejavnost traja 15 minut. 

 

DELAVNICA:  
Značilnosti likovnega izražanja in nebesedne 
komunikacije 

Udeleženi    
U1 U2 U3 U4 

Uporaba risarske površine     
Likovna komunikacija z drugimi     
Vključevanje v risbo drugih     
Sprememba prostora ob mizi     
Druga nebesedna komunikacija      
Skupaj število točk     
Skupaj %     
 

TOČKOVANJE 

A. Uporaba risarske površine                                                 B. Likovna komunikacija z drugimi       

uporabi majhen del površine 1 točka 
uporabi velik del površine 2 točki 
uporabi ustrezen del površine 3 točke               

 

C. Vklju čevanje v risbo drugih  

ne vključuje se v risbo drugih / grobo posega v risbo drugih 1 točka 
približa se risbi drugih, vendar se ne vključi 2 točki 
premišljeno se vključuje v risbo drugih 3 točke               

 

D. Sprememba prostora ob mizi  

ne zamenja prostora in stoji ves čas na istem mestu 1 točka 
zamenja svoj prostora največ dvakrat 2 točki 
zamenja svoj prostor več kot dvakrat 3 točke               
 

E. Druga nebesedna komunikacija (očesni in telesni dotik) 

odsotnost druge nebesedne komunikacije 1 točka 
uporabi očesni kontakt največ dvakrat 2 točki 
uporabi očesni kontakt več kot dvakrat in/ali ustrezen telesni dotik 3 točke               

 

 

likovno ne komunicira z drugimi 1 točka 
likovno komunicira z 1 otrokom 2 točki 
likovno komunicira z več kot 1 otrokom 3 točke               


