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POVZETEK 

 

Izhodišča: Samogovor slike kot del sporazumevanja ob uporabi projektivne tehnike 

risanja drevesa kot način spremljanja procesa učinkovitosti pomoči z umetnostjo še 

ni bilo uporabljeno in predstavlja sintezo likovne govorice in terapevtske pomoči. 

Namen študije primera je krepitev komunikacijskih kompetenc varovanca socialno-

varstvenega zavoda z uporabo likovnega ustvarjanja in opolnomočenja v 

medosebnem stiku. 

Metode: Odgovor na raziskovalno vprašanje, in sicer ali je lahko likovno ustvarjanje 

most v komunikacijskem procesu, je bil doseţen v seriji terapevtskih srečanj. 

Uporabljena je bila kvalitativna akcijska raziskava, teme srečanj so bile načrtovane in 

po potrebi prilagojene ţeljam osebe z motnjo v duševnem razvoju. Vsi potrebni 

likovni pripomočki in materiali za delo so bili individualizirani in pripravljeni, srečanja 

pa dokumentirana in vsebina podvrţena kasnejši analizi. Glavni interpret in 

komentator likovnih izdelkov je bila oseba sama, risbe pa so sluţile kot sredstvo pri 

neposrednem opazovanju, beleţenju, opisovanju ter pri razumevanju sprememb v 

komunikacijskem pretoku in posledičnem opolnomočenju. 

Rezultati: V raziskavi sem pri osebi potrdila pozitivno spremembo v komunikacijskem 

pretoku s pomočjo likovnega ustvarjanja. Oseba je s pomočjo likovnega jezika 

sprostila pretok lastne verbalne komunikacije. Pomemben pokazatelj napredka je bil 

prehod iz neverbalne komunikacije v verbalno, preţeto s čustvenimi izrazi. Oseba je 

s figurativnimi upodobitvami izkazala, da se počuti sprejeto in varno. Ob tem je 

predlagala svoje teme za nadaljnja srečanja. Sčasoma je postala manj impulzivna in 

občutljiva na zunanje dejavnike. 

Razprava in zaključki: raziskava potrjuje učinkovitost likovno-terapevtskega dela pri 

krepitvi komunikacijskih kompetenc obravnavane osebe in kaţe na pomen aplikacije 

in implementacije likovnih tehnik pri individualni podpori posamezniku v zavodu. Pri 

svojem delu nisem naletela na obstoj podobne literature v slovenskem prostoru, ki bi 

mi lahko učinkovito pomagala pri delu v zavodu. Svoje magistrsko delo sem zaradi 

praktičnih razlogov izvirno usmerila v načrtovanje, izpeljavo in opis modela, ki sem ga 

razvila koherentno s študijem tuje literature in praktičnega dela s stanovalci v zavodu. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: 

likovna umetnost, sporazumevanje, likovna terapija, opolnomočenje 
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ABSTRACT 

 

Aim: Self-image as part of communication through the design technique of drawing a 

tree as a way of monitoring the process of aid effectiveness with art has not yet been 

used and represents the synthesis of artistic speech and therapeutic assistance. The 

purpose of the case study is to strengthen the communication skills of one person in 

social welfare institution by using artistic creation and empowerment in interpersonal 

contact. 

Metods: The answer to the research question, namely whether the artistic creation of 

a bridge in the communication process, was achieved in a series of therapeutic 

meetings. A qualitative action survey was used, the topics of the meetings were 

designed and, if necessary, adjusted to the desires of one person with mental 

disorders. All the necessary artwork and materials for work were individualized and 

ready, meetings were documented and the contents subjected to a later analysis.The 

person with developmental impairment was the main interpreter of and commentator 

on her own artistic works, while the pictures served as the means to directly monitor, 

log, analyse, and understand the changes in the communication channel and her 

consequent empowerment.  

Results: The research confirmed a positive change in the communication channel 

with the help of creativity. Using artistic language, the subject was able to release the 

flow of her own verbal communication. An important indicator of progress was when 

she passed from progressive non-verbal communication to verbal communication, 

which became filled with emotional expressions and figurative images which showed 

she feels accepted and safe. The person proposed topics for further meetings, and 

over time she became less reactive to external factors.  

Discussion and conclusion: The research offers new possibilities for the application 

and implementation of art therapy in the individual support of a person in an 

institution. I was unable to find any similar research in Slovenia, so my study offers 

the first useful concept to be effectively introduced to support and empower the 

residents of the institution. For practical reasons the original focus of the design of 

this Master's thesis was the derivation and the description of the model that I have 

developed, coherent with the study of foreign literature and practical work with the 

residents of the institution.  

 

KEY WORDS:  Fine arts, communication, art therapy, empowerment 
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UVOD 

 

Prvobitna sporočilna vrednost ustvarjenih del, bodisi v jamah v Španiji bodisi v likovni 

delavnici, seva unikatnost umetniškega izraţanja osebe. Gledalec si lahko ustvari 

subjektivno zgodbo s pomočjo naslova dela, teoretičnega in praktičnega predznanja. 

Šele sporazumevanje z avtorjem umetniškega dela pa ima moţnost odstreti tančico 

zagonetnosti ter slišati in spoznati vidik avtorjeve upodobitvene nujnosti. Prav to 

spoznanje je botrovalo mojemu »eureka efektu«, torej slikovni asociaciji mostu, ki 

odpira moţnosti dvosmernega sporazumevanja, ne glede na motnje v duševnem 

zdravju sogovornika.  

Z vedenjem, da vse socialne interakcije temeljijo na človekovi zmoţnosti 

sporazumevanja (Selič, 2012a) in da je umetnost namenjena sporazumevanju 

(Meden-Klavora, 2008), sem zasnovala koncept izvedbe svojega dela. Pri tem sem 

upoštevala ţeljo osebe, ki je ţelela ustvarjati v svoji skupini v času zaposlitvenih 

delavnic.  

Magistrsko delo sloni na teoretičnem delu, ki ga dopolnjuje in sooblikuje empirični 

del. Tvorjena celota kot umetniška upodobitev najprej razčleni pojem 

sporazumevanje, skupaj s pripadajočimi pojmi, nato pa v raziskavi opisuje likovna 

dela, ki so nastala v okviru izpeljanih delavnic. Z raziskavo sem ţelela dokazati, da 

se bodo pri osebi pokazale spremembe v (ne)besednem sporazumevanju. Rezultati 

in ugotovitve so predstavljeni v empirične delu magistrske naloge.  
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1   TEORETIČNI DEL 
 

1. 1   SPORAZUMEVANJE 
 

SSKJ (2002, str. 1284, 420) navaja pojem sporazumevati se, komunikacija: 

sporazumevati se  -am  nedov. (e) 1. z dogovarjanjem prihajati do medsebojnega 

razumevanja, sodelovanja. 2. izmenjavati, posredovati misli, informacije.  

komunikacija   -e ţ (a) 1. sredstvo, objekt, po katerem je moţno premikanje iz enega 

kraja v drugega. 2. s prilastkom  sredstvo, ki omogoča izmenjavo, posredovanje 

informacij; komunikacijsko sredstvo. 3. publ. komuniciranje, sporazumevanje.  

Izraz izhaja iz latinskega glagola communicare, torej »napraviti skupino« ali »deliti kaj 

s kom«, medtem ko glagol komunicirati dejansko pomeni »sporočiti-priobčiti« (Selič, 

2007). Sposobnost človekovega komuniciranja usmerja socialne interakcije z 

okoljem. Komunikacijski proces se prične z izmenjavo sporočil skozi različne 

informacijske kanale od izvora do prejemnika sporočil, v katerem govorec, 

sprejemnik, situacija in šumi, kot dejavniki sovplivajo na komunikacijsko situacijo.  

Dober komunikator izvaja komunikacijski učinek na prejemnike (Selič, 2012a) in ima 

naslednje značilnosti: 

- zanesljivost (prejemniku objektivno predstavi dejstva in/ali svoje mnenje), 

- privlačnost (prejemniku omogoči laţje poistovetenje in sprejetje stališča), 

- stopnjo jasnosti komunikacijskih namer (prejemniku posredno izrazi namere), 

- socialna moč (prejemnika nagradi/kaznuje). 

Iz vidika psihoanalize zmoţnost izraţanja v odrasli dobi izvira iz otroštva in interakcij 

primarnih odnosov v druţini (Gostečnik, 2012). Pogled transakcijske analize izhaja iz 

človekovega delovanja treh alter ego poloţajev, torej starša (glasu avtoritete), 

odraslega (miselnega koncepta posameznika) in otroka (čustvenih reakcij) (Rakovec-

Felser, 2009). 

Pojem komunikacije Kompare, A., Straţišar, M., Dogša, I., Vec, T. in Curk, J. (2002) 

definirajo kot proces v dveh smereh, ki je povezan s sočasno medsebojno zaznavo in 

hkratno medsebojno izmenjavo sporočil. Neredko komunikacijo razumemo kot 

dejanje posredovanja informacij in izraţanja, manj pa sprejemanja (Rakovec-Felser, 

2009). Rakovec-Felser (2009) nadaljuje, da sporočanje ni enkratno dejanje, temveč 

proces vmesnega opazovanja in postopnega prehajanja po stopnjah od nevednosti, 

čustvenega šoka, obrambnih mehanizmov bega in zanikanja, besa in jeze, 

depresivnosti, potvarjanja ali soočenja in sprejetja. 

Nebesedno sporazumevanje kot način sporazumevanja ne vključuje besed ali 

simbolov in je staro toliko kot človeški rod (Selič, 2012a). Je spontan odziv našega 

telesa na draţljaje iz okolja, ki se izkazujejo preko izrazov obraza, gest, dotikov, 
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vonjev, orientacije v prostoru. Zavedna in nezavedna sporočila ni mogoče 

dobesedno prevesti, saj povratne informacije pridobivamo z vedenjem in dejanji 

sogovorca (Selič, 2007). Skupek dovtipov, prejetih z opazovanjem sogovorca, 

sprejmemo kot sporočilo, ki ima pri naši presoji večjo teţo kakor izrečena beseda. 

Nebesedna komunikacija je veliko manj ponarejena in bolj zgovorna (Rakovec- 

Felser, 2009). Včasih je govorica telesa zelo nerazumljiva, neredko pa se ji pridruţijo 

tudi bolezenski znaki (Gostečnik, 2012). V sistemu zdravstvene oskrbe je še toliko 

bolj pomembno usmeriti pozornost na neverbalno izraţanje sogovornika, ki se zaradi 

čustvene vpetosti in vznemirjenosti najprej odziva s tistimi vzorci, katere je osvojil v 

svojem zgodnjem otroštvu (Selič, 2012b).  

Informacije prenašamo s pomočjo nebesednih vodil, razvrščenih v pet skupin (Selič, 

2012b): 

- označevalci - neposredne kretnje, ki jih lahko izrazimo z besedami (mahanje v 

slovo…), 

- ponazorila - kretnje, s katerimi skušamo ponazoriti nekaj neubesedljivega 

(ponazoritev veličine z rokami), 

- čustveni prikazi – kretnje doţivljanja čustev (izrazi obraza, kretnje, tonaliteta 

glasu…), 

- usmerjevalci – neverbalne kretnje, ki pomagajo usmerjati in uravnavati 

pogovor (stik s pogledom), 

- prilagojevalci – individualne kretnje pri spoprijemanju s situacijami 

(idiosinkrastične kretnje/izrazi obraza). 

Med nejezikovne komunikacijske elemente uvrščamo parajezik, pri katerem 

opazujemo intonacijo glasu, jezikovne spodrsljaje (jecljanje, ponavljanje) – jezo, 

anksioznost, eee-je, mmm-je- negotovost, dvom, zven glasu (trd/mehak) in ritem 

govorjenja – počasno/hitro govorjenje, premori med stavki (Selič, 2012a). S pomočjo 

stika s pogledom izrazimo potrebo po odobravanju s strani okolja (Selič, 2012a). 

Velika pogostost stikov neredko izkazuje nadomestilo za pomanjkanje telesne bliţine, 

v primerjavi z izogibanjem pogleda, ki lahko nakazuje ne zaupen odnos (Selič, 

2012a). Najopaznejši del našega telesa je obraz, ki ga sestavljajo številne mišice 

(Selič, 2012a). Sporočanje z drţo je neredko nezavedno ali pa tudi namerno, v 

kolikor ţelimo s tem nekaj sporočiti (Selič, 2012a). Gib, navadno z rokami, je lahko 

nezaveden (poigravanje s predmetom, trkanje s prsti po mizi, nervozno cepetanje z 

nogami) ali pa nameren z namenom poudarka k povedanemu (Selič, 2012a). 

Spontano vzpostavljanje fizičnih razdalj v kontaktih neverbalno izkazuje različne 

odnose (Rakovec-Felser, 2009), in sicer v intimni coni, osebni coni, socialni coni in 

javni coni. Količina dotikov je pogojena s kulturnimi normami (Selič, 2012a). Deli 

telesa, ki so za nas sprejemljivi za dotikanje, lahko v drugi osebi vzbudijo nelagodje. 

Dotiki lastnega telesa izkazujejo komunikacijo s samim seboj torej potrebo po zaščiti, 

izrazu napetosti, veselja v obliki prepletanja rok, stiskanja pesti, prsta na ustnici, 

oprijemanja lastnega telesa, ploskanja, igranje z gumbom idr. (Rutten-Saris, 1992). 

Najprimitivnejša oblika nebesednega vedenja so proksemike, ki zajemajo gibanje in 
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figure v prostoru, razdalje med ljudmi, orientacijsko gibanje in gibanje po prostoru  

(Rutten-Saris, 1992). Sporočilu, ki ga daje izbrani slog obleke, je potrebno nameniti 

več pozornosti (Selič, 2012a).  

Ugotavljanje govornega razvoja je celovit proces, saj je govor tesno povezan z 

nekaterimi kognitivnimi procesi, kar prikazuje spodnji model (Marjanovič Umek in 

Fekonja, 2001). 

 

 

Oblikovanje pojmov in odnosov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Model verbalnega komuniciranja  

(Marjanovič Umek in Fekonja, 2001, str. 77) 

Vsi procesi so pomembni in zelo prepleteni pri razvoju govornega komuniciranja 

(Marjanovič Umek, Zupančič, Lešnik Musek, Fekonja in Kavčič, 2001). Pa vendar, 

besede predstavljajo le eno tretjino sporočila (Selič, 2007). Besedno sporazumevanje 

zaobjema pojme, ki jih ne vidimo, in vso abstraktnost njihovih variacijskih pomenov 

(Selič, 2012a). Izvor besed je potrebno prilagoditi, da so sporočila kratka in jasna, še 

posebej v komunikaciji z bolnikom ali otrokom.   

Butina (1995) meni, da uspešno interakcijo osebe z okoljem omogoča jezik. Likovnik 

je denimo pri svojem delu usmerjen bodisi v likovno govorico bodisi v besedno in 

obratno (Butina, 1995). Linearni potek omogoča prehajanje iz vizualne zaznave v 

moţgane in v likovno govorico. Iz tega izhajata dve zakonitosti zaznavanja, in sicer z 

vidika likovne umetnosti, ki sporočila ohranja znotraj istega čutnega območja in 

medija, ter verbalnega jezika, ki sporočila pridobiva iz zunanjega sveta in se nanj 

odziva z glasovi (Butina, 1995).  

GOVORNO RAZUMEVANJE GOVORNO  IZRAŽANJE 

Poslušanje govora Govorna artikulacija 

Govorne izkušnje Primernost govora za 

verbalno komuniciranje 
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           Van Gogh                                                                  Avtorsko delo stanovalca 

Slika 2: Zakonitost zaznavanja v likovni umetnosti  

(www.sinapsa.org) 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 3: Zakonitosti zaznavanja pri verbalnem jeziku  

(www.sinapsa.org) 

Butina (1995) nadaljuje, da konkretiziranje podob v verbalnem ali likovnem smislu v 

moţganih privede do razčlembe celote na posamezne enote. Likovna zamisel se 

tako uskladi z likovno tvorbo v obliki končne forme – slike, risbe, urejene v materialno 

celoto, ki nagovarja okolico (Butina, 1995). Lahko povzamemo, da je vizualni govor 

nema paralela verbalnemu govoru.  

 

1. 1. 1   SAMOGOVOR SLIKE  
 

Notranja (umetnikova) potreba, realnost in zunanje okolje ustvarjajo komunikacijsko 

polje (Meden-Klavora, 2008). Likovno delo je usmerjeno v osebni samogovor, ki 

včasih nima potrebe po interpretaciji. Čas in pot, namenjena iskanju in občutenju 

lastnega jaza, sta v obravnavi ključnega pomena, saj osebi omogoča (ne)omejen 

vpogled vase, soočenje s strahom pred razkritjem in podoţivetjem teţav v preteklosti 

v obliki pripovedi ali interpretacije (Meden-Klavora, 2008). Še dosti večjo sporočilno 

vrednost imajo zapisane besede na risbi, ki nakazujejo, da oseba odklanja vsakršno 

komunikacijo z drugimi (Meden-Klavora, 2008). Likovno-umetnostna govorica je 

formulacija likovnega zapisa, doţivetja in ne nazadnje verbalne interpretacije (Gorjup, 

1999). 
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Kariţ (2008) pojasnjuje, da je v svojem bistvu likovno izraţanje nebesedna aktivnost. 

Končni izdelek, nastal v času terapije, pa je le dodatni vir informacij in izhodišče za 

pogovor. Oseba je glavni interpret in komentator (Kariţ, 2008). Namen likovnega 

delovanja je neizogibna likovna razbremenitev v obliki notranjega govora razrešitve 

stiske, ki je v nekem smislu tudi zdravilna, rehabilitacijska ter tudi stimulativna v 

smislu človekove psihične in fiziološke skladnosti (Gorjup, 2007). Butina (1995) pravi, 

da ne obstaja podoba, še tako abstraktna, za katero ne bi  našli primerne besede, in 

hkrati ne beseda, za katero ne bi našli ustrezne podobe.  

 

1. 1. 2   SPORAZUMEVANJE V TERAPIJI 

 

Beseda terapija izhaja iz grške izpeljanke »therapeia« - zdravljenje (Taft, 1932, v 

Müller, 2008), ter označuje proces terapije kot obstoj dejanja v prostoru in času. Še 

najbolj se terminu pribliţa angleški jezik, ki z glagolom »to wait« pravzaprav označuje 

stanje, tj. počakati. Pri tem ne govorimo o zdravljenju z medikamenti z vidika 

medicinske stroke, temveč o spontanem sprejemanju lastne osebnosti in s tem tudi 

sposobnosti postopnega uvida na zmoţnost kreiranja lastnega ţivljenja.  

Vsak človek je poseben in neponovljiv, zato si vsakdo zasluţi čas in pozornost, ne 

glede na to, ali je naš znanec ali bolnik (Selič, 2012a). Zavedanje, da je bolezen 

neizogibno ţivljenjsko dejstvo ne glede na kulturne vrednote in preference druţbe, v 

kateri ţivimo, je potrebno z vso skrbnostjo upoštevati tudi pri delu v terapiji (Selič,  

2012a).  

V terapiji je zato še toliko bolj pomembno, da je terapevt skoncentriran na 

sposobnost besednega izraţanja osebe, njeno artikulacijo, ton glasu, hitrost govora 

ipd. (Kariţ, 2013). Toda največkrat se zgodi, da likovno izraţanje nadomešča 

besedno komunikacijo, kjer lahko oseba varno izrazi bodisi svojo jezo, strah, 

razočaranje bodisi ljubezen. Tovrstno ponavljanje neverbalnih čustvenih izrazov v 

sliki daje priloţnost postopnega sprejemanja in ozaveščanja, kar kasneje pripelje do 

priučitvenega obnašanja in ravnanja (Kariţ, 2008). Ob tem pa med oblikovanjem 

izdelka spontano izraţa svoje doţivljanje in občutke, ter tako postopno razvija tudi 

svojo verbalno komunikacijo. Z obvladovanjem svojih občutkov in misli lahko prične 

razvijati odnose tudi z okoljem.  

Ubeseditev neubesedljivega je v likovni terapiji pravzaprav največja prelomnica 

(Perme, 2010). Oseba, katere ustvarjeno delo je plod nekega »intimnega« dogodka, 

lahko z vso čutnostjo in senzibilnostjo opisuje stvaritev, odvisno od njene 

psihopatologije. Vendar le-ta ne sme postati prednostna v smislu ocenjevanja 

patologije likovnega dela, temveč patologije človeka. Terapevt se zaveda, da je vsak 

poseben zase, zato se osredotoča ne le na likovni proces in izdelek, temveč tudi na 

način komunikacije osebe. Peternel (2010) pravi, da je odprt pretok komunikacijske 

poti s pomočjo likovnega izraţanja pri terapevtskem delu pomembna podpora 



D. Pavlovič                                                                PzU                                                                                 2017 
 

17 

pacientu. Pacient lahko z likovnim medijem v varnem okolju ustvarjalnega procesa 

projicira svoja čustva, ţelje ali celo konflikte v medosebnih odnosih.   

Terapevt z opazovanjem sprememb vedenja osebe v likovnem procesu odkriva in 

prepoznava psihopatologijo osebe (Perme, 2010). Upošteva tudi dejavnike okolja, 

kjer oseba ţivi, njen delovni prostor, institucijo, upoštevaje tudi zdravje. Kajti če je 

oseba morda slabovidna ali slepa bo neredko v likovnem procesu uporabljala eno 

barvo (monokromatizem) ali neskladne barve (idiosinkratizem), zato bi bilo 

neupravičeno objektivizirati in sugerirati na psihopatološke teţave. Perme (2010) v 

nadaljevanju razlaga, da glavni poudarek torej ni na predhodnem likovnem znanju ali 

talentu, ki bi omogočil narediti estetski končni izdelek, temveč je pomemben celoten 

kontekst, v katerem oseba skuša doseči stik s samim seboj s pomočjo likovnega 

medija. Prav spodbuda k neverbalnemu izraţanju ponudi nekatere informacije, ki jih 

oseba lahko kasneje tudi ubesedi.  

Notranje duševno stanje se neredko prej vidno izrazi na likovnem delu kakor klinično 

(Meden-Klavora, 2008). Terapevt spremlja vedenje osebe, odnos do likovnega 

izdelka, (ne)verbalno komunikacijo, uporabo likovnega materiala, ustvarjalnost pri 

razmišljanju, interakcije z okoljem in terapevtom (Kariţ, 2013). Osredotočenost na 

vizualne in senzomotorične informacije preko podob v umetnostni terapiji odraţajo 

posameznikove čustvene izkušnje, le-te pa vplivajo na misli in vedenje (Lusebrink, 

2004). Ameriška študija (Foley in Gentile, 2010) dokazuje, da se skoraj 60-65 

odstotkov medosebne komunikacije vrši na neverbalni ravni, toda klinična praksa 

neredko izkorišča le verbalno plat. Diagnosticiranje in posledično zdravljenje izhaja iz 

pregleda splošnega videza, vedenja, očesnega stika, psihomotoričnega delovanja, s 

poudarkom na poslušanju govora in opazovanju interakcij s psihiatrom ter okoljem. 

Foley in Gentile (2010) navajata, da osebe iz različnih vzrokov ne morejo ob pravem 

času ubesediti svojih misli, občutij in dogodkov popolnim neznancem, četudi 

psihiatru.  

 

1. 1. 3   PROJEKTIVNA TEHNIKA 

 

Tušak (1992) je opredelil, da sta risanje in slikanje najosnovnejši in psihološko 

najbolj zanimivi izrazni obliki človekove duševnosti. Test risanja drevesa je po 

navedbah Gorjupa (2007) leta 1928 uvedel ţe Emil Jucker v psihodiagnostične 

namene. Tušak (1992) je v nadaljevanju svojega dela izpostavil psihologa Karla 

Kocha, ki je leta 1949 nadgradil omenjeni test drevesa ter ga psihoanalitsko obdelal. 

Skozi zgodovino se je najbolj obnesel projektivni test »drevesa«. Namen testa 

risanja drevesa je oceniti osebnost na podlagi značilnosti risbe drevesa 

(Stemplewska-Zakowicz in Paluchowski, 2013). Analiziranje risbe sloni na 

ocenjevanju skladnosti na celotnem formatu, velikosti drevesa, proporcih debla in 

krošnje, nagibu debla, korenin in tal, območju vej in drugih izrisanih dodatkih. 

Navedena široka paleta značilnosti strokovnjaku omogoča določiti avtorjevo 
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intelektualno raven, čustvene zavore, empatijo in ţelje. Dandanes omenjeni test še 

vedno uporabljajo pri diagnosticiranju in kliničnih opaţanjih, saj je pomemben 

simbolni indikator analize psihološkega stanja osebe (Eytan in Elkis-Abuhoff, 2013). 

Nemški nevrolog Graf von Wittgenstein, po katerem so imenovali indeks je določil 

razmerje med višino drevesa v milimetrih in starostjo bolnika v letih in mesecih, z 

namenom datiranja preţivetega travmatičnega dogodka ali izkušnje (Stemplewska- 

Zakowicz in Paluchowski, 2013). Projektivne tehnike so se iz kliničnih okolij prenesle 

tudi na druge institucije zaradi zanesljivosti in kot vir pridobivanja informacij 

(Stemplewska-Zakowicz in Paluchowski, 2013). 

Danes se metoda risanja drevesa uporablja kot razvojni test ali kot projekcijska 

tehnika (Gorjup, 1999). Na podlagi izvedbe se sliko psihološko diagnosticira od 

korenin do vrha. Terapevt mora pri uporabi te metode upoštevati predhodno likovno 

(ne)znanje osebe in morebitno odstopanje v psihofizičnem funkcioniranju. Gorjup 

(1999) ugotavlja, da vsakršni koli enoznačni in enkratno izvedeni obravnavi ni moč 

pripisovati dokončnega osebnostnega karakterja. Gorjup (1999) zaključuje, da 

projekcijska tehnika s svojo analogijo drevesa ne le simbolizira človeško telo kot 

celoten psihofizični, bivanjski in socialni status, temveč beleţi tudi nezavedne 

vsebine. Tušak (1992) je opozoril, da je pri risanju drevesa kot simbolu ţivljenja 

moţno dokaj hitro dobiti vtis morebitnih odstopanj v razvoju osebe (nezrelost, 

intelektualno pomanjkljivost in infantilnost), kar nakazuje drevo v obliki kroga na vrhu 

debla, zgoraj zaprto deblo, deblo, prikazano z eno linijo, izredno majhno deblo, 

nezadostna višina krošnje, mnogo večje in poudarjeno deblo in vpadljivo daljše 

deblo). Tušak (1992) je poiskal povezave prostorske simbolike izrisanega drevesa in 

samopodobe, ter identifikacije s staršem. Upošteval je prostorsko orientiranost 

drevesa na listu v poševni in/ali navpični legi, velikost drevesa, predimenzioniranost 

drevesa (izven lista), nagnjenost krošnje, strukturo odprtosti, zaprtost krošnje, obliko 

krošnje, liste, veje, zvezo med deblom in krošnjo, samo deblo (najniţji del – 

simbolizira primitivno identifikacijo, srednji del – čustva, najvišji del – višje emocije in 

občutke), širino debla (simbolizira emocionalno globino), korenine (simbolizirajo 

instinktivno in nezavedno sfero), senčenje in posebne znake (roţe, lubje, sadje, 

zlomljene veje, grče, štrclji ipd.). 

Prav tako se je Tušak (1992) oprijel Wittgesteinove interpretacije, ki z izračunom 

določa časovno determinanto, ki opredeljuje najpomembnejše dogodke. Celotna 

višina izrisanega drevesa v milimetrih prikazuje starost osebe v času, ko je narisala 

drevo. Poloţaj brazgotin, lukenj in drugih oblik na deblu se pojavi na višini, 

proporcionalno razliki med trenutno starostjo in starostjo v času travmatičnega 

dogodka.  
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1. 2   UMETNOST IN LIKOVNA UMETNOST 

 

Človek neprestano uporablja metafore in prispodobe (Trstenjak, 1996). Potrebo po 

oblikovanju in ţelji po izraţanju najdemo ţe v prazgodovini (Meden-Klavora, 2008). 

Felc (2010) dodaja, da je stensko upodabljanje jamskih bivališč odraz čustvenih in 

duševnih procesov pračloveka. Sporočilna, vsebinska in pomenska vrednost vidnih 

arheoloških najdb še danes ni povsem definirana, pa vendar ohranjena dela nemo 

izpričujejo morebitna preţivitvena zaznavanja, ravnanja, odzivanja in verovanja. 

Potreba se je razvila iz notranje nuje, pogojevane z vero, druţbo ali kulturo. 

Upodobitve prazgodovinskega človeka izvirajo iz povsem drugačnih potreb, ki pa so 

bile navdih novim, avantgardnim smerem 20. stoletja (Meden-Klavora, 2008).  

Butina (1995) pojasnjuje, da izraz umetnost ali »techne« izvira iz stare Grčije in 

pomeni umeti izdelati nekaj. Izraz so uporabljali tudi v antičnem Rimu, obdobju 

srednjega veka in začetku novega veka. Obrtna ali rokodelska proizvodnja po 

pravilih, temelječa na fizičnem delu mehaničnih ponovitev, je spremembo doţivela v 

obdobju novega veka, s tem pa se je spremenil tudi pomenski izraz umetnosti, tj. 

svobodno proizvajati nekaj lepega. Ideal velikih umetnikov zgodnje renesanse, kot 

sta bila Leonardo ali Michelangelo, je bila matematična natančnost, ki je prispevala k 

poglobitvi predhodnih zakonov. Z nadaljnjim razvojem se je izraz umetnosti osvobodil 

strogih in togih meril znanosti in matematike. Svobodno ustvarjanje in izbiranje pravil 

sta v moderni likovni umetnosti prisotna še danes (Butina, 1995).  

Umetnost je s strani Butine (1995) definirana kot svojevrstna človeška duhovna 

dejavnost, premišljanje in videnje sveta, ki v sebi nosi sestavine čutnosti, vključujoč 

ustvarjalni trenutek, ustvarjalno delo in doţivljanje. Likovni jezik oziroma govor je 

neposredno zapisan v dejanju slikanja ali risanja ter je specifična refleksija in videnje 

sveta (Butina, 1997). Ţe izbira likovnih izrazil nakaţe, na kateri predel čutnega sveta 

je usmerjena pozornost, ki navadno ţe določa ustrezne tehnične postopke. Ti so v 

glavnem najbolj vidni in opazni, medtem ko se miselna aktivnost, ki se odvija na 

nivoju likovnih pojmov, skritih v likovni material, prelije v samo slikarsko snov. Ta 

zrcali mnogo bolj kompleksno vsebinska vrednost, ki je enkratna in neponovljiva 

(Butina, 1997). Butina (1995) pojasnjuje, da je umetnik kot človek sestavni del narave 

in njenih zakonitosti. Njegovo (umetniško) proizvajanje temelji na zakonitosti 

materialov, tehnike in občutkov, kar prikazuje spodnja shema. 

 

 

 

 

 



D. Pavlovič                                                                PzU                                                                                 2017 
 

20 

 

 

 

 

            SNOVNE PRVINE                                PSIHOFIZIČNE PRVINE                                 DUHOVNE PRVINE 

 

              TEHNOLOŠKA PRAVILA                        PRAVILA LIKOVNIH IZRAZIL                         PRAVILA IZRAŢANJA, JEZIK 

 

                                                                               

 

 

Slika 4: Struktura zakonitosti med človekom, naravo in druţbo  

(Butina, 1995, str. 252) 

Izvirnost je z vidika psihologov, ki preučujejo ustvarjalnost, nedvomno, zanesljivo in 

veljavno merilo ustvarjalnosti (Pečjak, 2006). Uveljavljena je v znanosti, izumiteljstvu 

in umetnosti. Potrebo po izraţanju preprosto najdemo tudi v moderni dobi, torej naši 

informacijski sodobnosti, saj se je njena prvobitnost ohranila vse do danes (Felc, 

2010). Zakaj? Ni naključje, avtorji pravzaprav svojo vznesenost nad svetom in seboj 

najpreprosteje prelijejo v neponovljivo umetniško kreacijo in s tem potešijo svoj 

ustvarjalni potencial. Felc (2010) je mnenja, da vsak izdelek tako zaţivi svoje 

avtonomno ţivljenje, njegova izpoved pa sčasoma postane pomembnejša od avtorja. 

Vsakdo izkazuje ustvarjalnost na različne načine, ki skozi starostna obdobja različno 

dilatira (Meden-Klavora in Perovšek, 2010). Razlikovati je potrebno med vsakdanjo 

ustvarjalnostjo, ki lahko povzroči občutke samozadovoljstva, in ustvarjalnim 

potencialom v obliki znanstvenih in drugih odkritij (Meden-Klavora in Perovšek, 

2010). Skupno vsem je, da vsakršna sprememba stila upodabljanja lahko nakazuje 

prve znake izboljšanja oz. poslabšanja zdravstvenega stanja v obliki, da le-ta ni del 

psihotičnega procesa, zato govorimo o neogroţeni aktivnosti, v prekinjeni aktivnosti, 

ki se lahko nadaljuje v remisiji, v ohranitvi aktivnosti kljub spremembi stila ter 

nezmoţnost ohranitve aktivnosti zaradi ponovitve psihotičnih epizod (Meden-Klavora, 

2010). 

Zajc (2009) meni, da umetnost vpliva na človeka, saj mu omogoča izraziti ves 

kreativni naboj, nakopičen v energiji, ki je zbrana v vseh porah človeškega 

organizma. Vsa avtorjeva avtonomija se lahko izrazi brez pomisleka in brez strahu. In 

to je bistvo umetniškega izraţanja (Zajc, 2009). Bergado (2014) dokazuje, da je 

korak naprej naredila tudi znanost in s pomočjo tuje znanstvene študije dokazala 

vpliv umetnosti na misli in telo. Dejstvo je, da je umetnost pomagala izoblikovati 

NARAVA ČLOVEK DRUŢBA 

LIKOVNI 

PROIZVOD 
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druţbo. Z obiski muzejev in galerij bogatimo naša ţivljenja. Študija univerze 

Westminster (Clow in Fredhoi, 2006) je pokazala, da se je pri ljudeh, ki so po jedi 

odšli na kratek 35-minutni obisk v galerijo, raven stresnega hormona zmanjšala. 

Meritve vrednosti kortizola so bile po ogledu niţje kakor pred ogledom. S 

preučevanjem delovanja moţganov in ţivčnega sistema so dokazali, da sta bila v 

času ogleda slik najbolj delujoča centra odgovorna za čustva in veselje (Clow in 

Fredhoi, 2006). Pravzaprav je v moţganih ob ogledu prišlo do poglobljenega 

razmišljanja, čeprav ljudje o umetnosti niso razmišljali kritično. Moţgani so 

samodejno procesirali vsebino in obraze, hkrati pa se je povečala tudi aktivnost v 

centru za čustva. Lastno ustvarjanje pa dokazano pripomore k izboljšanju psihološke 

odpornosti in povečanju aktivnosti moţganov z vidika introspekcije, samonadzora in 

spomina (Bolwerk, Mack-Andrick, Lang, Dörfler in Mainhöfner, 2014). Bergado 

(2014) zaključuje, da proces ustvarjanja, v kombinaciji z motoričnimi spretnostmi, 

pripomore k boljšemu delovanju moţganov in pomaga zmanjšati stres. 

Iz razčlembe besedne druţine likovna izhaja koren, tj. lik (Brumen Čop, osebna 

komunikacija, 7. 7. 2017). Vsled temu je razvidno, kako se je skozi stoletja 

spreminjala pomenskost in s tem vloga umetnosti. V devetnajstem stoletju je 

umetnost temeljila na ustvarjanju (realističnih) podob in od tod ime upodabljajoča 

umetnost. Za razliko od dvajsetega stoletja, ki je baziralo na abstrakciji in s tem 

posluhu za avtonomno likovno izraţanje v obliki čečkanja. Umetnost enaindvajsetega 

stoletja je usmerjena v vizualno, pri čemer ustvarja s pomočjo digitalnih tehnik, zopet 

pa pozablja na doprinos predhodnih načinov izraţanja. Brumen Čop (2017) 

zaključuje, da le-to pomaga obujati likovna terapija, ki s svojim pristopom ohranja bolj 

svobodno (likovno) izraţanje.  

Direktnost likovnega jezika je skozi stoletja učinkovala na gledalce, le-ti so omogočili 

povzdigniti funkcijo slik in kipov, ter s tem tudi likovno umetnost samo (Rački, 2004). 

Najnovejša digitalizacija in tehnologija 21. stoletja je umetnost nadgradila z novimi 

mediji, ter jo tako ponesla na globalno raven, kot del kulturnih izmenjav sodobnega 

časa (Impact of the Arts, b. d.). Prvotni izraz se je pri tem postopno modificiral glede 

na trende in potrebe druţbe. Sedanje pojmovanje umetnosti v vsej svoji širini odraţa 

kulturo naroda, vrednost, ki prerašča v vse pore človekovega ţivljenja (Impack of the 

Arts, b. d.).  

Z vedenjem, da je sodobna druţba zaplula v napačno smer in hrepeneče kopiči 

kapital, je umetnost v več stoletjih ostala zvesta svojemu namenu (Impact of the Arts, 

b. d.). Še več, ohranja jo strast individuuma, ki ga ţene osebni ustvarjalni impulz po 

ustvarjanju z namenom po izpovedbi resnice. Toda hitro rastoči načini tehnoloških 

izumov v obliki iPadov, 3D tiskanja, art blogov, art aplikacij, socialnih medijev ipd. 

bodo imeli vpliv na razvoj našega prihodnjega umevanja pojmov umetnosti in kulture, 

kot ju poznamo. Sprašujem se kaj bo z osebami, ki ne bodo ţelele svojih čopičev in 

oglja zamenjati za računalnik in telefonske aplikacije? Samo čas bo povedal, kako 

velike bodo te spremembe. 
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1. 3.  LIKOVNI POJMI IN ELEMENTI 

 

Risba je termin, ki ga Slovar slovenskega knjiţnega jezika (2002, str. 1171) 

opredeljuje kot: 

risba  -e ž (i) 1. upodobitev česa s črtami. 2. um. likovna tehnika, pri kateri se 

upodablja zlasti z enobarvnimi črtami. 

Oxford slovar opredeljuje risbo kot formacijo linij, z risanjem od točke do točke po 

površini in z razporeditvijo črt, ki določajo obliko (Oxford dictionaries, b. d.). Risba ali 

diagram, izdelan s svinčnikom, peresom ali barvilom namesto barve. Risba običajno 

pomeni delo s svinčnikom, ogljem, peresom, pasteli in črnilom (Rački, 2004). Risba 

predstavlja osnovo za morebitno nadaljnje gradnjo dimenzionalnosti, svetlobnih in 

barvnih prehodov skozi barvo. Pri slikanju uporabljamo čopič, tekočo barvo, paleto, 

paletni noţ in gobico.  

V širšem pomenu besede je risba osnova v vseh ustvarjalnih postopkih (Brumen 

Čop, osebna komunikacija, 7. 7. 2017). V oţjem pomenu pa je risba pripravljalna 

skica, ki lahko nudi nadaljnje ustvarjanje v risbi, sliki, kiparstvu in arhitekturi (Rački, 

2004). Risba je neposredno izrazno sredstvo in hkrati najpreprostejša oblika 

beleţenja osnutkov in zamisli, ki je v prazgodovini za podlago uporabila kamen na 

katerega so izrisovali svoje upodobitve kot tudi papir, ki je danes najpogosteje 

uporabljena podlaga. Razvoj risbe se je tekom stoletja spreminjal, največje 

zanimanje pa je doţivela v času renesanse, ko je bila povzdignjena v samostojno 

umetniško delo (Oder, 2010), Brumen Čop, osebna komunikacija, 7. 7. 2017). 

Umetnost 19. stoletja je slonela na figurah, izrisanih v aktivnih in dokaj klasičnih 

linijah. Abstraktna umetnost dvajsetega stoletja je opustila odslikavo realnih motivov 

in se osredotočila na čiste oblike, barve in strukturo, s katerimi je nadomestila 

figuralnost. Umetnost 21. stoletja je risbo kot linijsko tvorbo ponovno potisnila v 

ozadje. A dejstvo je, da se le-ta ohranja v vseh ustvarjalnih momentih, še posebej pa 

jo s hvaleţnostjo ceni tudi mlada znanstvena veda, tj. likovna terapija, zaključuje 

Brumen Čop (osebna komunikacija, 7. 7. 2017). 

Čustvena potreba porodi ţeljo po ustvarjanju (Gorjup, 1999). Je to notranja nuja po 

sledenju lastne vizije, čustvene notranjosti in energije, ki jo navdahne lahko ţe neţno 

prhutajoč metulj? Ali zgolj odziv na draţljaje iz zunanjega sveta? Butina (1995) trdi, 

da je človekovo doţivljanje barvitosti sveta pomembno zanj in njegovo zavest. Vsak 

si ustvari svoj lasten odnos do barv, ki nehote usmerjajo tudi njegov odnos do sveta. 

Barve nudijo moţnost izraţanja vsakdanjih ţivljenjskih čustev, s čimer neredko 

omogočijo vpogled tudi v najbolj oddaljene subjektivne čustvene vsebine.  

Butina (1995) navaja, da so elementarni likovni pojmi (risanje - risba, slikanje- slika, 

kiparjenje - kip, tiskanje - odtis idr.), zajeti v opis del, razmerje svetlosti in temnosti, 

razmerja barvnih vrednosti, linije teles in mej. Obstoj le-teh je odvisen od osebnega 

odnosa pojmovanja in čustvovanja ter druţbe same.   
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Tvorjeni likovni odnosi nastanejo po specifičnem in naključnem notranjem izboru 

likovnih elementov (Gorjup, 1999), in sicer točki, liniji, barvi, obliki, ploskvi, prostoru in 

razmerju svetlo-temno. Gorjup (1999) nadaljuje, da lahko vsako likovno delo vsebuje 

avtentično ţivost prej naštetih elementov, pri čemer en dominira oz. prevlada, kar 

sliki podari oseben karakter. Vidno zaznavanje sproţa tudi vidno oceno, ki jo oseba 

pridobi s sebi lastnim načinom opazovanja slike. Zaznavanje likovnih elementov s 

pomočjo čutila za vid omogoča ločljivost med kontrasti zgoščenin in razredčin, 

napetosti, gibanja, tvorjenih v likovno kompozicijo. Dejstvo je, da vsak po svoje 

doţivlja, čuti in razume barve, ki mu omogočijo večjo izraznost in občutenje (Gorjup, 

1999). Na podlagi raziskav o kromoterapiji, zaključuje Gorjup (1999), se lahko z 

rumeno svetlobo zdravi ţivčne in psihopatske motnje, modra svetloba je priporočljiva 

pri iritiranih bolnikih z anksioznostjo, rdeča svetloba pa ima pozitivne učinke pri 

zdravljenju vnetij. 

 

1. 3. 1   NAČELA  LIKOVNEGA  KOMPONIRANJA 

 

Vsak organizem v naravi je kot celota sestavljen iz manjših delov, prav tako lahko 

tudi likovno komponiranje razumemo kot skladanje novih enot (Rački, 2004). Pri tem 

se ravnamo po določenih načelih, ki nam pomagajo urejati medsebojne odnose v 

simetrijo, ravnovesje, zlati rez, ritem, hierarhijo kompozicijskih elementov in izrez 

(Rački, 2004). Simetrijo srečamo kjerkoli v naravi, pravi Rački (2004), a njen namen 

ni samo vizualni, temveč izhaja iz njene stabilnosti in funkcionalnosti. Iz vidika 

umetniškega izraţanja pa se nagiba k izpolnitvam človekovih predstav o harmoniji, ki 

sledi neki pravilnosti, stabilnosti in nespremenljivosti. Rački (2004) pojasnjuje, da 

uravnoteţena kompozicija z vidika likovnega izraţanja predstavlja nekakšno 

ravnovesje, za razliko od neuravnovešene kompozicije, ki je videti slučajna in 

nestabilna. Proporcionalno skladnost med posameznimi deli in stvaritvijo kot celoto 

imenujemo zlati rez (Rački, 2004). Le-ta predstavlja razmerje dveh različnih dolţin, 

poenostavljen pribliţek 5:8. S pomočjo slednjega umetniško delo učinkuje 

harmonično in uravnovešeno. Likovni ritem se razteza po prostoru v določenem 

ponavljajočem, izmenjujočem, stopnjevanem ali svobodnem zaporedju (Rački, 2004). 

Tovrsten elementaren kompozicijski način omogoča ritmično razvrščanje likovnih 

elementov. Hierarhija kompozicijskih elementov omogoča predvsem preglednost in 

jasnost (Rački, 2004). Pozornost je preusmerjena na večji glavni del kompozicije pri 

čemer ga dopolnjujejo manjši elementi. Drevo v naravi je lep primer, saj je celovit 

glavni del najbolj izstopajoč, majhni listi pa vršijo stransko vlogo. Izrez omogoča izbor 

določenega kadra, ki ga ţelimo ujeti v naravi ali izrisati na podlago (Rački, 2004). 

Realen prizor se spremeni v dvodimenzionalen prostor z namenom uravnoteţenja 

kompozicijskih elementov. 

Likovna kompozicija v gledalcu ustvarja vtis vidne sledi statičnih ali dinamičnih 

elementov (Gorjup, 1999). Simetrična kompozicija je bolj statična, vezana na 
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razporeditev likovnih elementov in vsebino, za razliko od nesimetrične kompozicije, ki 

je dinamična in realistična. Komponiranje barv prav tako ustvarja presojo o optični 

teţnosti po analogiji fizikalnega tehtanja. Tako so tople barve, svetle površine, oglate 

oblike in horizontale optično teţke, za razliko od hladnih barv, gladkih površin, 

okroglih oblik in vertikal, ki so optično laţje. S pomočjo točke formata določamo 

središče slike in centralno postavitev likovnih elementov, ki se širijo navzven in 

pritegnejo pogled, zaključuje Gorjup (2007).  

 

1. 3. 2   LIKOVNO USTVARJANJE 

 

Likovno gledanje torej nastopi kot posledica kulturnega izkustva z likovnimi 

umetninami (Butina, 1997). Gorjup (1999) navaja, da je likovno udejstvovanje plod 

naravnega procesa vizualnih vtisov zaznavanja in mišljenja, upoštevaje uporabo 

zakonitosti vida. Ustvarjalni moment, v katerem se prepletajo nemir, izpoved, 

pomiritev s samim seboj, s svojim zapisom nagovarjajo in sevajo v okolico, navaja 

Izbrana osebna likovna govorica nenamerno vedno znova sproţa številna vprašanja, 

na katere ni moţno dokončno enopomensko odgovoriti. Prav slednjega se zaveda 

terapevt, ki ohranja primerno drţo preučevanja likovno-umetniške sfere in ne posega 

po psiho-diagnostičnih pristopih. Kriterije oblikuje glede na potrebe osebe in njene 

realne zmoţnosti izraţanja, da laţje vstopi v njen svet doţivljanja (Gorjup, 1999). 

Muhovič (1990) meni, da likovno udejstvovanje na podlagi upodobljenih oblik osebi 

omogoča raziskovati odnose. Preoblikovanje prostora je izraz človekovih telesnih, 

duhovnih in kulturnih potreb. Muhovič (1990) še navaja, da pravzaprav simbolični 

likovni prostor deluje kot pripomoček pri kognitivni organizaciji prostora.  

Po mnenju Butine (1995) je umetniška in estetska vrednost dela pravzaprav zapis 

duše in duha njenega avtorja. Slika ali risba omogočata vstop v druţbo, razstava pa 

razkritje individuuma (Meden-Klavora, 2008). Likovna ustvarjalnost ima pomembno 

vlogo v procesu destigmatizacije duševne motnje. Razstavljanje tovrstnih del 

pomembno vpliva ne samo na avtorja, ampak spodbuja in širi obzorja gledalcev, 

druţbe in sveta. 

 

1. 4   LIKOVNA TERAPIJA 

 

Mednarodni termin »arts therapies« je v slovenskem prostoru klasificiran s terminom 

pomoč z umetnostjo, ki ga opredeljuje Slovensko ogrodje kvalifikacij (Mikulec in 

Adamič Tomič, 2013). V Britanskem zdruţenju umetnostnih terapevtov, ki delajo v 

psihiatričnih ustanovah in bolnišnicah uporabljajo privzeti pojem umetnostni terapevt 

(Marinič, 2008). Mlada znanstvena stroka v Sloveniji še ni natančno opredeljena  

zaradi številnih dejavnikov razširjenosti in raznolikosti področij prakticiranja (Kariţ, 
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2013). Osnovni cilj likovne terapije je pomagati osebi doseči pozitivne spremembe 

(Kariţ, 2008).  

1. 4. 1   ZGODOVINSKI PRESEK 

 

Pomembnost umetniškega izraţanja na področju duševnih motenj sega v devetnajsto 

stoletje (Meden-Klavora, 2001). Psihiatri so preizkušali stare in nove teorije. Koncept 

Junga in Freuda je s teorijo o nezavednem in v  njem delujoči primarni proces 

prispeval pomembno spremembo v psihoanalizi in psihiatriji. Avantgardno gibanje, 

ekspresionizem in nadrealizem v začetku dvajsetega stoletja so bila sprejemljiva za 

nove koncepte in vplive. Raziskave so preučevale umetnost duševno bolnih, 

povezave med ustvarjalnostjo genijev in duševno motnjo, umetniško izraţanje bolnih 

in zdravih, umetniško ustvarjanja v času psihotičnega procesa idr. (Meden-Klavora, 

2001).  

 

1. 4. 2   MEDIJ 

 

V terapevtskih okvirjih ima likovno izraţanje številne prednosti (Kariţ, 2008), in sicer 

v obliki laţjega vzpostavljanja terapevtskega odnosa, svobode, avtonomnosti in 

samostojnosti, osebne integracije, sprostitve, igre, izraţanja čustev veselja, 

ustvarjalnosti, samopotrjevanja, aktivne udeleţbe, domišljije in nezavednih vsebin, 

samoizraţanja in samoraziskovanja, dostopnosti, konkretnosti in povezovanja 

besednega in nebesednega (Kariţ, 2008). 

Na podlagi številnih predhodnih strokovnih študij in mnenj se je za najpogostejšo 

obliko izraţanja izkazala risba, redkeje pa kip ali pisanje (Meden-Klavora, 2001). 

Medija kot sta recimo risanje in slikanje omogočata laţji transfer informacij od osebe 

do slike in terapevta (Gorjup, 1999). Likovne ekspresije oseb so s pomočjo barve, 

površine, tehnike, materialov podrejene osebnemu doţivljanju in neredko prikazujejo 

nehotene čustvene elemente. Gorjup (1999) meni, da sta prav močna identifikacija in 

interpretativnost  tisto, kar duhovno hrani in dviga osebo. Proces uresničevanja od 

ideje do izvedbe je v celoti unikaten v svojem likovnem jeziku, saj s svojo 

neposrednostjo, drugačnostjo in neskončnostjo celovito zajema osebni aspekt 

trenutnega funkcioniranja. Peternel (2010) ugotavlja, da so tudi barve predmet 

psihodiagnostičnega in simboličnega raziskovanja v delovni terapiji, saj se pacient z 

določeno barvo poistoveti. Nezavedni izbor barve izhaja iz njegovih temeljnih 

psihičnih potreb, ki jih lahko zajamemo v obliki štirih osnovnih barv – rumene, rdeče, 

zelene in modre. Ta izraţa potrebo po miru, zelena po samopotrditvi, rdeča po 

aktivnosti in rumena po upanju in samorazvoju.  
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1. 4. 3   TRIANGULARNI PROCES V LIKOVNI TERAPIJI 

 

Kariţ (2008) navaja, da za razliko od psihoterapije, likovna terapija vključuje trismerni 

proces, in sicer med osebo, terapevtom in likovnim izdelkom. Izkorišča torej moţnost 

tretje, zunanje razseţnosti v obliki izdelka, z namenom identificiranja in spoznavanja 

novih načinov razmišljanja.  

 

                                                          OSEBA 

 

 

 

                            TERAPEVT                                   LIKOVNI IZDELEK 

 

Slika 5: Triada: oseba – terapevt – likovni izdelek  

(Kariţ, 2008) 

V procesu terapije ima najpomembnejšo funkcijo prav odnos, spremljan znotraj 

triangularnega procesa, ki poteka med izdelkom, avtorjem in terapevtom (Meden-

Klavora, 2008). Analiziranje ne vrši direktno le na vsebino, temveč podrobno preuči 

tudi pomen slike znotraj terapevtskega procesa. Slika v terapevtskem odnosu 

prevzame posredovalno funkcijo, saj odseva načine dojemanja samega sebe in 

posledično tudi terapevta (Meden-Klavora, 2008). Osnovno terapevtsko sredstvo je 

odnos s katerim terapevt zagotovi, da je oseba v času terapije varna, spoštovana, 

slišana, upoštevana pri mnenjih in svobodni izbiri (Kariţ, 2008).  

Pomembni del procesa predstavlja spominjanje, ki lahko tudi s pomočjo slik, glasbe 

ali filma prikliče izkušnje ali spomine in jih v okviru terapije pomaga strniti v novo 

likovno podobo (Gorjup, 1999). Terapija likovnega ustvarjanja ne vsebuje samo 

rehabilitacijske, vzdrţevalne in diagnostične elemente, temveč tudi kurativne v smislu 

celostnega psihofizičnega dviga (Gorjup, 1999). Zavedanje, da je v procesu 

sodelovala oseba z morebitno funkcionalno ali psihofizično oviranostjo, je v terapevtu 

še toliko bolj prisotno, saj mora vselej izhajati iz koristi osebe (Gorjup, 1999). Gorjup 

(2007) priporoča metode pri delu s starejšimi osebami, ki imajo teţave v duševnem 

zdravju, v okviru likovne terapije, v obliki risbe s čečkanjem, kolaţa, gline, plastelina 

in oblikovanja. Dodatna stimulacija nizko odzivnih oseb je lahko izvedena s pomočjo 

glasbe, s tematskim risanjem oz. slikanjem ali z neprekinjenim vlečenjem linij 

(Gorjup, 1999). Gorjup (1999) dodaja, da je celoten proces smotrno fokusiran v 

stimuliranje čutnosti in spodbujanje neverbalnega spominjanja.  
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1. 4. 4   STRUKTURA SREČANJ V LIKOVNI TERAPIJI 

 

Dolţina terapevtskih srečanj je odvisna od oblike dela, števila prisotnih, ciljev, 

zmoţnosti in institucionalnih pogojev (Kariţ, 2008). Običajno se odvija v svojem ritmu 

in poteku, v treh fazah, tj. začetni fazi (uvod), srednji fazi (glavna tema, pogovor) in 

zaključni fazi. Gorjup (1999) poudarja, da likovna dela – slike, risbe, ustvarjena skozi 

daljše časovno obdobje, terapevt uporablja pri evalvaciji kot objektivne podatke. 

Poleg likovnega dela samega ocenjuje tudi rezultate spreminjanja likovne materije in 

medsebojnih likovnih odnosov.  

Ţmitek (2010b) opozarja, da je potrebno pri nastalih likovnih delih, ustvarjenih pri 

zdravljenju avtorjeve duševne motnje, opozoriti tudi na etični kodeks. Likovno delo, 

nastalo v procesu formalnega zdravljenja preko uveljavljenega diagnostičnega testa, 

tj. risanja drevesa ali druţine, prikazuje določene posebnosti duševnega 

funkcioniranja (Ţmitek, 2010b). Terapevtski napredek se izkazuje šele v seriji 

zaporednih likovnih del, vendar je smiselno razlikovati kdaj so le-ta za proces 

relevantna. V kolikor likovno delo vsebuje pomembne diagnostične prvine, potem se 

po načelu hrani v medicinski dokumentaciji. Nasprotno pa vsako likovno delo po 

načelu etičnega pravila pravičnosti pripada avtorju (Ţmitek, 2010b). Likovni terapevt 

je pred likovnim ustvarjanjem avtorja dolţan seznaniti z namenom izdelave kakor tudi 

nadaljnjo uporabo njegovega izdelka. V kolikor se likovna dela razstavljajo je 

potrebno pridobiti avtorjevo privolitev, s čimer je izpolnjena ne le splošna avtorjeva 

pravica, temveč tudi etično načelo avtonomije bolnika in varovanja zasebnosti 

(Ţmitek, 2010b). Dejstvo je, da lahko razstavljeno likovno delo na bolnika deluje 

pozitivno in stimulativno, ne gre pa zanemariti tudi, da ima odkritje avtorstva lahko 

negativne posledice. Kariţ (2008) navaja, da mora terapevt nujno upoštevati 

določena etična pravila pri ravnanju z likovnimi deli, in sicer načelo zaupnosti in 

razstavljanja likovnih izdelkov, lastništva in razpolaganja z likovnimi izdelki, 

shranjevanja in ravnanja z likovnimi izdelki ter varnosti.  

Časovni načrt se sestoji iz dolgoročnega in kratkoročnega načrtovanja (Kariţ, 2008). 

Dolgoročno načrtovanje obsega število srečanj, različne odsotnosti zaradi praznikov, 

bolezni ipd., kar terapevt predstavi vsem sodelujočim. Kratkoročni načrt zajema 

notranjo razporeditev posameznega srečanja. Le-to je načrtovano ob isti uri, pri 

čemer terapevt predhodno pripravi prostor (Kariţ, 2008). Prostor mora zagotavljati 

minimalne pogoje, in sicer zagotovilo po zasebnosti, primerni osvetljenosti in 

moţnosti dela z likovnimi materiali. To velja še posebej, če se prostor uporablja še v 

druge namene. Prostor predstavlja simbolno varnost, zato terapevt pozorno spremlja 

tudi umeščenost in gibanje osebe v prostoru. Terapevt ustvari atmosfero zaupanja, 

spoštovanja in sprejetosti, ki se nanaša tako na osebo kakor tudi na njene izdelke 

(Meden-Klavora, 2008). Dojemanje prostora je odvisno od različnih vzorcev, ki smo 

jih pridobili v svojem ţivljenju (Butina, Pečjak, Muhovič, Bonča in Bonča, 2000). 

Neredko si prostor preoblikujemo po zavestnih potrebah, ki izvirajo iz bioloških, 

kulturnih in psiholoških vzorcev. Organizacija prostora je torej odvisna tako od 
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druţbenih norm, namenskosti kot tudi od samih uporabnikov in njihovih potreb 

(Butina idr., 2000). 

 

1. 4. 5   LIKOVNOTERAPEVTSKA SKUPINA 

 

V svojem ţivljenju imamo ţe od samega rojstva dalje vlogo, s katero smo v nenehni 

interakciji  najprej s svojimi bliţnjimi, kasneje pa z mnogimi drugimi skupinami  (Selič, 

2012a). Potreba po druţenju je naravna človeška nuja. Vendar pa ima vsaka kultura 

do bolezni nek svojevrsten odnos, ki je pomembno povezan s sprejetimi kulturnimi in 

osebnimi vrednotami (vrednotenje šibkosti, občutljivosti, zdravja v povezavi z 

izraţanjem in obvladovanjem čustev ter zasebnih teţav).  

Likovno-terapevtska skupina v bolnišnicah deluje kot rekonstrukcija primarne druţine 

(Meden-Klavora, 2008). Skupina uči, informira, vliva upanje, pomaga in dejansko 

učinkuje zdravilno. Likovna terapija v skupini je še posebej primerna za osebe s 

teţavami z zaupnostjo ali pogojenimi socialnimi situacijami (Meden-Klavora, 2008). 

Ateljejska ali likovna delavnica je namenjena umetnostno-terapevtskemu procesu, 

kjer prevladuje spontanost, terapevt pa prevzame (ne)direktiven način vodenja. 

Večina slovenskih psihiatričnih bolnišnic pa ima skupine s tematsko usmeritvijo, ki so 

običajno kratkotrajne, oseba je vključena po dogovoru timskega sestanka (Meden-

Klavora, 2008). Likovno-terapevtska skupina v okviru delovne terapije s pomočjo 

medija omogoča aktivno sodelovanje vseh oseb, navaja Kariţ (2008). Slednjim 

prinaša strukturo varnega in nadzorovanega okolja, kjer lahko pridobivajo uspešne 

socialne in učne izkušnje, nove vedenjske vzorce in vloge, ob hkratnem raziskovanju 

primarnih druţinskih vzorcev in dinamike (Kariţ, 2008). 

 

1. 5   OPOLNOMOČENJE 

 

Pozornost je potrebno nameniti tudi drugim dejavnikom, in sicer stresnim dogodkom, 

okoljskim vplivom, druţinski podpori in osebnostni strukturi, ki vzročno vplivajo na 

načine in izide obvladovanja pred obremenitvami (Selič, 2007). Številne raziskave 

konsistentno potrjujejo, da je socialna podpora pomemben psihosocialni dejavnik, ki 

vpliva na zdravje oz. zmanjšuje verjetnost bolezni. Oseba, ki zazna razpoloţljivo 

podporo okolja, lahko izrazi zadovoljstvo, kar je najbolj odločujoč moment. Zato je pri 

vstopu v institucijo ali terapevtsko skupino toliko bolj pomembno, da osebi 

zagotovimo primarne potrebe v obliki druţinskega sistema kot temelja za organizacijo 

osebne identitete in ustvarjanja odnosa z drugimi (Gostečnik, 2012).  
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1. 5. 1   TELESNA RAVEN  

 

Petrillo in Winner (2005) navajata, da je ţe Platon v  umetnosti in umetniškem 

izraţanju videl terapevtsko noto, ne dvomita tudi v druge strokovnjake, denimo 

Aristotela in Freuda. Skupno vsem je bilo odkrivanje učinkov, ki so se zrcalili na 

telesnem nivoju v obliki katarzičnega učinka, sproščenega uţitka, lajšanja napetosti 

ipd.). Peternel (2010) trdi, da je cilj doseţen, v kolikor lahko oseba sprosti napetosti in 

hkrati poišče notranje ravnoteţje s pomočjo likovnega sredstva. Spremljanje vsebine, 

stila in rabe materialov ter barv omogoča vpogled v osebne globine osebnosti. 

Vsakršno eksperimentiranje z barvami še dodatno omogoča izraziti čustveno 

poudarjene vsebine, s čimer se poveča ne le (ne)verbalno komunikacijsko izraţanje 

osebe, temveč tudi njena kompetentnost in potrditev preko izdelkov samih (Peternel, 

2010).   

1. 5. 2   SOCIALNA RAVEN 

 

Podpora osebe, da ozavesti in izrazi svoje notranje misli, občutke in čustva, je 

temeljni namen likovne terapije (Kariţ, 2008). Na ta način spoznava sebe in svojo 

okolico ter se uči prevzemanja nadzora nad lastnim ţivljenjem. Postopna pridobitev 

socialnih, čustvenih in učnih izkušenj blaţi primanjkljaje in krepi močna področja.  

Uporaba umetnosti in ustvarjalnega procesa znotraj terapevtskega procesa pomaga 

podpirati, vzdrţevati in izboljšati psihosocialno, fizično, kognitivno in duhovno zdravje 

oseb različnih starosti v smislu ohranjanja in izboljšanja splošnega zdravja, fizičnega, 

čustvenega in kognitivnega delovanja, medosebnih veščin, osebnega razvoja in 

kakovosti ţivljenja (Malchiodi, 2013). Torej, posebni pristopi, temelječi na umetnosti, 

dokazano pomagajo pri lajšanju stresa, integraciji travmatičnih spominov, zdravljenju 

Alzheimerjeve bolezni in demence, zmanjšanju bolečine in zaznavanju utrujenosti, 

izboljšuje kakovost ţivljenja predvsem invalidnim in bolnim osebam. Prav tako 

pomagajo pri stanjih, temelječih na somatiki, in sicer posttravmatskega stresa,  

depresiji, kot tudi mnogih nevroloških in kognitivnih motnjah (Malchiodi, 2013).   

Ţmitek (2010b) na podlagi osnovnih postavk medicinske etike ugotavlja, da 

razstavljanje likovnih del koristno učinkuje na pacienta, saj se s tem potrdi njegova 

uspešnost. Tovrstno dejanje pozitivno vpliva na njegovo samopodobo, s čimer se 

prične krepiti zavest in spodbude po prevzemu aktivne vloge, kar se ne nazadnje 

odraţa tudi pri samem zdravljenju. S tem pa je doseţen tudi osnovni cilj likovne 

terapije.  Nosilci za predelavo in reševanje problemov so ne le terapevti, svetovalci, 

zaposleni in volonterji, temveč tudi druţina in prijatelji (Auerbach in Richardson, 

2014). Osebe so s svojo notranjo motivacijo in viri, skupaj s podporo ljudi okoli njih, 

sposobni voditi svoje vsakdanje ţivljenje, preţiveti in uspeti v redni zaposlitvi.  

Druţbeno okolje ima pomembno vlogo pri okrevajočih osebah s psihiatričnimi 

simptomi (Chang, Chen, Heller, in Pickett, 2013). Osebe z duševnimi motnjami lahko 
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ob ustrezno prejeti pomoči in storitvah nadaljujejo s postopnim okrevanjem. Glasser 

(2003) poudarja, da se tovrstna pomoč po mnenju usmeri k pomoči ljudem pri 

organiziranju svojega ţivljenje v ritmu, ki ga zmorejo. Chang idr. (2013) ugotavlja, da 

pri okrevanju ljudi z motnjami v duševnem zdravju, ki ţivijo v skupnosti in z njimi 

povezanimi dejavniki se je socialna podpora izkazala kot daleč najpomembnejši 

dejavnik. Osebe z motnjo v duševnem zdravju morajo najprej sprejeti svojo bolezen, 

izkazati ţeljo po spremembi in poiskati pomoč, zato proces okrevanja ni tako 

enostaven in nenaden. Chang idr. (2013) zaključuje,da v kolikor dobijo dovolj 

okoljske podpore, lahko postopoma izboljšajo svoje ţivljenje in doseţejo osebne cilje, 

zaključuje. 
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2   EMIPIČNI DEL/PEDAGOŠKO RAZISKOVALNI DEL 
 

2. 1   RAZISKOVALNI PROBLEM, CILJI RAZISKOVANJA IN RAZISKOVALNA 

        VPRAŠANJA 
 

2. 1. 1   RAZISKOVALNI PROBLEM 

 

V študiji primera sem opisala serijo izdelkov, t. j. risb, ki so nastale v ciklusu 

srečevanj z osebo v zaposlitveno-terapevtski skupini na podlagi izvajanja pomoči z 

umetnostjo. Raziskovala sem ali lahko risba kot (ne)verbalni element sodeluje v 

komunikacijskem procesu in razumevanju sprememb na subjektovem osebnostnem 

nivoju v obliki krepitve in prevzemu aktivne vloge.  

 

2. 1. 2   CILJI RAZISKOVANJA 

 

Raziskavo sem usmerila na pot raziskovanja vpliva likovnega ustvarjanja, ki kot 

(ne)verbalni element sodeluje v komunikacijskem procesu. Opazovala sem 

spremembe pri sporazumevanju in risanju.  

 

2. 1. 3   RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Zastavila sem si dve vprašanji in eno podvprašanje, drugo sem opredelila še z 

podvprašanjem: 

- Ali ustvarjanje spremeni komunikacijski pretok osebe? 

- Ali je prišlo pri osebi do opolnomočenja, spremljanega preko krepitve zavesti 

in spodbujanega po prevzemu aktivne vloge? Kako se je opolnomočenje 

zrcalilo na osebi v študiji primera? 

 

2. 2   OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 
 

2. 2. 1   OPIS RAZISKOVALNIH METOD  

 

Študijo primera sem izvedla po principih kvalitativnega empiričnega raziskovanja. Za 

dosego ciljev sem uporabila kvalitativno empirično metodo raziskav v cikličnem 

procesu. Po vsebini je študija primera eksploratorna, saj gre za poglobljeno raziskavo 

področja, ki je še dokaj neraziskano. Motiv za študijo je osebni interes. 
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2. 2. 2   OPIS VZORCA 

 

V raziskavi sem uporabila neslučajnostni namenski vzorec, v katerem je sodelovala 

oseba v starosti 50 let z motnjo v duševnem zdravju, ki je bila vključena v 

zaposlitveno-terapevtsko skupino v javnem socialno zdravstvenem zavodu. Vogrinc 

(2008) meni, da tovrstno vzorčenje omogoča celovito spoznati preučevano osebo. 

Prav tako sem ugotavljala učinkovitost določenih ukrepov, ugotovitve pa so omejene 

le na sodelujočo osebo.  

 

2. 2. 3   OPIS UPORABLJENIH INSTRUMENTOV 

 

Uporabila sem projekcijsko tehniko - risanja, priprave načrtovanja aktivnosti, 

anekdotske zapise po pogovorih, zapise kategorij neposrednega opazovanja v 

likovnoterapevtskem procesu in zbrana likovna dela in fotografije.  

2. 2. 4   OPIS PROCESA IN ZBIRANJA PODATKOV 

 

V raziskavo sem vključila načrtovanje in izvedbo priprav,  poročila strokovnih timov, 

opise risb ter anekdotske zapise, nastale neposredno po končanem srečanju. 

Dognanja glede napredka osebe tako v komunikaciji kot tudi v likovnem izraţanju 

sem opredelila skozi opazovalne kategorije likovno-terapevtskega procesa. 

Raziskavo sem izvedla v zaposlitveno-terapevtski skupini v Domu upokojencev in 

oskrbovancev Impoljca Sevnica, kjer sem zaposlena. Na pobudo osebe v študiji 

primera sem delavnice izvajala v njeni skupini, enkrat tedensko po 45 minut, v 

obdobju šestih mesecev. Podatke sem zbrala neposredno v naravni situaciji, kjer 

oseba preţivlja svoj čas.  

Z neposrednim zbiranjem podatkov s pomočjo opazovanja v naravnem okolju sem 

pridobila tudi podatke, ki jih z drugimi tehnikami ni mogoče, kar priporoča tudi Vogrinc 

(2008). Opazovanje kot tehniko zbiranja podatkov sem izvedla javno, delno 

strukturirano, z občasno udeleţbo, v naravnih situacijah, neposredno in aktivno. 

Poročila s podatki sem pridobila tudi na podlagi sodelovanja s strokovnimi sluţbami, 

in sicer zdravstveno, socialno in specialno-pedagoško.  

V uvodni delavnici sem kot način spoznavanja osebnosti uporabila tehniko 

projekcijskega risanja drevesa na A4 list. Pridobila sem informacije in vpogled v 

morebitne patološke posebnosti. Na podlagi risbe drevesa sem določila časovno 

determinanto, ki naj bi nakazala morebiten pomemben dogodek v ţivljenju osebe. 

Izdelke in/ali morebitne fotografije sem označila z datumom in imenom osebe. 

Slednje sem shranjevala v mapo po kronološkem zaporedju. Podatke sem zbirala na 

podlagi soglasja javnega zavoda, z vednostjo skrbnikov osebe. Z zapisom oseba, kot 
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človeški posameznik ne glede na spol, sem zagotovila anonimnost sodelujoče 

osebe.  

Za vsako delavnico sem napisala pripravo načrtovanja aktivnosti (Obrazec 1, Priloga 

5. 4). Ta je zajemala podatke v dveh sklopih, in sicer: 

I. sklop - Likovno izraţanje: 

- zaporedno številko srečanja,  

- tema delavnice,  

- skica izdelka/fotografije, 

- opaţanja. 

II. sklop - Pogovor: 

- anekdotski zapisi o pogovoru, 

- opaţanja ob pogovoru, 

- predloge osebe za nadaljnje delo, 

- realizacijo ciljev, 

- morebitne opombe, ovire. 

V sklopu drugega dela posamezne delavnice, namenjene pogovoru, sem ob 

individualnem pogovoru z osebo uporabila tehniko opazovanja, kar je strnjeno v 

anekdotskih zapisih. Odgovori osebe in moj opaţanja so zabeleţeni na nasprotni 

strani risbe.  

V časovnem okviru 24. ur sem zapisala opazovalne kategorije v likovno-

terapevtskem procesu (Obrazec  2, Priloga 5. 4), in sicer: 

- neverbalno komunikacijo,  

- verbalno komunikacijo, 

- vedênje, 

- uporabo likovnega materiala, 

- ustvarjalnost v razmišljanju, 

- odnos do likovnega izdelka, 

- interakcije z ostalimi v skupini, 

- odnos do terapevta.  

Namen zbiranja podatkov je identifikacija trenutnih doţivljanj in razmišljanj osebe.  

V okviru magistrske naloge sem sodelovala tudi z drugimi strokovnimi timi, t j. 

zdravstveno, socialno in specialno-pedagoško sluţbo, ki so podale svoja strokovna, 

verodostojna in avtentična poročila ter tako obogatile in nadgradile moja raziskovalna 

dognanja. 

Poročilo s strani socialne sluţbe, s katero je oseba stopila v kontakt pri sprejemu, je 

vključevalo diagnostično opredelitev motnje in personalno mapo (listine in 

dokumentacije, protokol, osebno zgodbo, kronologijo, odločitev komisije za 
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kategorizacijo in mnenje psihiatra - izvedenca). S strani diagnoze izhaja, da je oseba 

organsko cerebralno oškodovana, s funkcionalno zmerno umsko manj razvitostjo. 

Personalna mapa obsega: 

- listine in dokumentacije (izjavo o hrambi listin, pooblastilo socialni delavki, 

izjavo o pravici do vpogleda v stanje, seznanitev s Protokolom, prijavo 

začasnega bivališča in dokumentom o sprejemu v ustanovo), 

- Protokol (Hišni red, Pravilnik o pravicah in dolţnostih stanovalcev v zavodu, 

Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, Protokol osebnih načinov varovanja 

in posebnih varovalnih ukrepov v zavodu), 

- neformalni pogovor s timom (strokovno vodjo, vodjo zdravstvene nege in 

oskrbe, socialno delavko, delovnim inštruktorjem, specialno pedagoginjo), 

- osebno zgodbo (šolanje, delo, dom, vedenje, starši, datirana bolezen), 

- kronologija (namestitev po enotah po datumih), 

- mnenje komisije za kategorizacijo (zdravniška anamneza, socialna anamneza, 

diagnoza s potrebnimi kliničnimi in drugimi ugotovitvami, kategorizacija in 

mnenje psihiatra – izvedenca). 

Iz kategorizacije izhaja, da je oseba psihomotorično upočasnjena, navodila teţje 

razume, za delo potrebuje dosti spodbud, okorna pri izvajanju grobih in finih gibalnih 

sposobnosti, v kontaktu je plaha, nesproščena, slabo komunikativna, osebnostno 

slabo diferencirana. 

Iz mnenja psihiatra – sodnega izvedenca izhaja, da išče pomoč pri materi, je napeta, 

teţje jo je vezati na pogovor, močno se giblje k umiku, teţje dojema diferencirano 

vprašanje, z negotovostjo zna povedati nekaj osnovnih podatkov o sebi. Umske 

sposobnosti, kombinirane z bojazljivostjo, pomanjkljivim samozaupanjem in pretirano 

odvisnostjo so zniţale operativno funkcioniranje na mentalno starost 13 – 15 let. 

Poročilo socialno-pedagoške obravnave zajema področja skrbi zase, komunikacijo, 

socialne stike, emocije, individualne zaposlitve, skrb za oţje okolje/gospodinjske 

aktivnosti, izobraţevalne vsebine/splošno poučenost, telesno aktivnost, svojce, 

vključevanje v širše aktivnosti Doma in zaključek.  

Razvidno je, da: 

- oseba je bila na začetku introvertirana (delovala je umaknjeno), pri pogovorih 

je izpostavljala status njene druţine, pomembnost, situiranost; 

- potrebovala je več časa, spodbud in empatij (umik vase, tiha, apatična); 

- po daljšem časovnem obdobju ob izdatni pozitivni spodbudi je postala 

zaupljivejša, bolj komunikativna in odprta, rada se je pošalila in nasmejala, 

kazala pristna čustva; 

- skrbi za lastno urejenost; 

- status druţine manj očitno navaja, skoraj neopazno; 
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- v navezovanju stikov je postala celo samoiniciativna, potrpeţljiva do motečega 

vedenja drugih, vključuje se v skupinske aktivnosti (spodbude); obstaja 

nevarnost izkoriščanja zaradi podrejanja drugim; 

- vključena je bila v individualne zaposlitve s pretikanjem, šivanjem, risanjem po 

šabloni (ob spodbudah), 

- aktivna je pri gospodinjskih opravilih (urejanje delovnega prostora, brisanje 

miz, pometanje, pomivanje posode, likanje enostavnih artiklov…); 

- poučena je, kaj potrebuje za zadovoljno ţivljenje njenim zmoţnostim primerno; 

- telesno je bolj aktivna – sprehodi, gibalne igre, razgibalne vaje, ples; 

- redno komunicira s svojci; 

- udeleţena je bila pri aktivnostih (samozagovorniška skupina, duhovno 

ţivljenje, mavrična hoja, letovanja, domske prireditve, SOS). 

Specialna pedagoginja v socialno-pedagoški obravnavi navaja napredek osebe.  

Leta 2014 je bila oseba sprejeta v zavod na negovalno enoto, kasneje je bila 

premeščena na stanovanjsko enoto, naknadno pa še v nadstandardno apartmajsko 

stanovanjsko enoto. Leta 2016 pa je prišla v gospodinjsko enoto, kjer je 

vsakodnevno aktivna pri kreiranju vsakdanjika in sprejemanju odgovornosti.  

Medicinsko osebje je podalo poročilo zdravstvene sluţbe, ki je obsegalo podatke 

dveh evalvacij. Iz prve je izhajalo, da je oseba odvisna od nadzora, vodenja in delne 

pomoči pri izvajanju osebne higiene. Psihično je umirjena, vodljiva, dobro 

razpoloţena, ponoči spi. Rada se lepo uredi. Iz druge evalvacije naslednjega 

koledarskega leta izhaja, da večjih odstopanj v psihofizičnem zdravstvenem stanju 

osebe ni bilo zaznati. Oseba je znatno bolj komunikativna, poišče stik z zaposlenimi 

ter izraţa svoje ţelje. Aktivno sodeluje pri skrbi zase, se je veselila premestitve v 

bivalno enoto ter trenutno prijateljuje z enim od stanovalcev.   

 

2. 2. 5   OPIS RISB 

 

Vsa likovna dela, ki so nastala v času eksperimenta, sem kvalitativno opisala, in sicer 

»Drevo«, »Ţival«, »Druţinsko risbo«, »Kako se sproščam«, »Roko pomoči«, »Igro«, 

»Lutko/ masko«, »Most«, »Slovo«, »Morje« in »Kaj ţelim povedati terapevtu?«. V 

opis sem vštela enajst risb oz. likovnih del od štirinajstih načrtovanih, ker je bila 

oseba v študiji primera trikrat odsotna. 

S kvalitativnim opisom ustvarjenih risb sem preučevala, ali je ustvarjanje spremenilo 

komunikacijski pretok osebe, ali je prišlo do opolnomočenja in kako se je le-to zrcalilo 

na osebi. Vogrinc (2008) predlaga, da opisovanje risb poleg opazovanja lahko 

uporabimo kot samostojno tehniko zbiranja podatkov.  

V uvodni nalogi risanja drevesa je oseba v študiji primera A4 list obrnila in drevo 

prostorsko umestila od sredine bolj proti desni strani, kjer dominira vloga matere. 
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Tušak (1992) je opisal, da prostorska simbolika izrisanega drevesa prikazuje jasno 

identifikacijo s staršem. Z obračanjem lista je nakazala na nezadovoljstvo s socialno 

sredino in beg v fantazijo. Drevo, ki ga je narisala na dnu lista, izrisuje občutek 

personalne neustreznosti in okrnjen domišljijski svet, teţnjo k praktičnosti in 

neposrednosti izkazanih čustev. S tipom drevesa z odprto krošnjo in na eni strani 

navzven odprtimi vejami, je oseba nakazala na ekstravertiranost in dovzetnost za 

patološke vplive iz okolja. Z navzdol odprtima linijama brez korenin in zemlje na dnu 

listnega formata je oseba nakazala na negiranje svojih nezavednih vsebin. Črte, ki 

nakazujejo krošnjo in hkrati veje, je zdruţila in narisala znotraj debla iz dveh navpično 

narisanih črt. S krošnjo je izrazila svoj mentalni in intelektualni razvoj ter svoje 

pomembne interese. Ker oblike krošnje ni povsem jasno izrisala, temveč jo je le 

nakazala, je moč sklepati, da oseba morda čuti potrebo po zaščiti pred okoljem, 

pogosto pa izraţa občutke sramu. Veje, ki jih je na eni strani narisala odprte navzven, 

kaţejo, da ima oseba ekspanziven odnos z okoljem. S polzaprtim pretokom od debla 

na krošnjo je oseba nezavedno nakazala morebitno mentalno kontrolo nad 

emocijami. Zunanji liniji debla je narisala močni in jasni, ter malce razširjeni navzgor, 

kar na prvi pogled daje videz samozavestne osebe, ki pa s svojimi čustvi prekomerno 

preplavlja mentalne procese. Posebnih znakov ni izrisala, zato ne moremo sklepati 

na pomembne dogodke, kakor tudi ne na nezavedne ţelje ali preobremenjenost 

osebe.  

Patološke posebnosti: Tušak (1992) je opisal, da je baza drevesa na robu lista 

značilna za otroke do 12. leta starosti, v kasnejši starosti pa je pokazatelj nerazvitosti, 

omejenosti in otroškosti. Črtaste veje so značilne za otroke do 10. leta starosti. 

Zapolnitev debla z vejami je prav tako značilno za otroke, ki še ne ločijo med 

različnimi poloţaji oz. odnosi. Risanje drevesa na rob lista kot na stvarna tla je 

značilno za otroke nekje do 11. leta starosti. Tušak (1992) opisuje, da je projekcijska 

tehnika dokaj hitro pokazala morebitna odstopanja v razvoju osebe.  

Navedene oblike prikazujejo zaostajanje v mentalnem razvoju, in sicer na podlagi 

baze debla na robu lista, krošnje s črtastimi vejami, z izhodiščem v deblu, črtastega 

debla in črtastih vej. Posebnosti v deblu, ki bi bile pomembne pri razčlembi 

preţivetega dogodka (Wittgesteinov indeks) ni bilo. 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Drevo 
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Risba »Ţival« ima v zgornjem levem robu z vijoličnim flomastrom izpisano besedo 

»krava«. Oseba je nadaljnje sodelovanje v eksperimentu zavrnila. Meden-Klavora 

(2008) opozarja na zapisane besede, ki na risbi nakazujejo, da oseba odklanja 

vsakršno komunikacijo z drugimi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Ţival 

 

Risbo »Druţinska risba« je oseba narisala po sledečem vrstnem redu: v levi zgornji 

rob je oseba najprej z vijoličnim flomastrom napisala besedo »ţoga«. Čez čas je 

oseba najprej narisala sebe (večja figura levo), nato ţogo in nato še mamo (manjša 

figura desno). Motiv je centrirala na sredino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Druţinska risba 
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Pri risanju risbe »Kako se sproščam« je oseba najprej pričela ustvarjati z izpisom 

svojega imena z vijoličastim flomastrom v zgornji del risbe, kasneje pa je narisala še 

sebe in ţogo. Motiv je centrirala na sredino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Kako se sproščam 

 

Risba »Roka pomoči« je predvidevala obris roke, ki pa je oseba ni zmogla sama 

obrisati. Izrisala jo je ob lastni pobudi po moji pomoči. Zopet je uporabila vijoličasti 

flomaster. Roko je centrirala na sredino. V nadaljevanju sem podala navodilo, da 

izpiše imena oseb, h katerim bi se zatekla po morebitno pomoč. Po daljšem premoru 

se je oseba ponovno obrnila name s prošnjo, da zapišem imena (le-ta so na zadnji 

strani).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Roka pomoči 
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Risba »Igra« prikazuje najljubše igrače. Najprej je oseba na sredini izrisala ţogo, 

nato punčko iz cunj in frnikole, nazadnje pa še sebe kot upodobljeno figuro, ki meče 

frnikole. Uporabila je modro barvico. Motiv je centriran spodaj levo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Igra 

 

Fotografija teme »Lutka oz. maska« prikazuje ročno narejen izdelek. Masko je ob 

pomoči izrisala in jo samostojno izrezala. Iz raznolike mnoţice danih likovnih 

materialov  je imela pri izbiri le-teh precejšnje teţave. Naposled je izbrala barvice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Lutka/maska 
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Risba »Most« prikazuje preprost moder most. Desno od mostu je z oranţno barvico 

narisala terapevta. Motiv je oseba umestila na spodnjo desno stran lista. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Most 

 

 

Pobuda za nastanek risbe »Slovo« je prišla samodejno na pobudo vseh prisotnih v 

skupini, ker so izgubili svojega prijatelja. Sliko je oseba narisala na risalni list. S 

svinčnikom je izrisala stebla, z zeleno barvico liste in z modro barvico cvetove. Okvir 

je narejen v likovni tehniki kolaţ, in sicer iz časopisnega papirja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Slovo 
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V risbi »Morje« je oseba s flomastrom najprej narisala modre morske valove. V 

morske valove je umestila sedem shematično prikazanih rdečih rib, ki plavajo v levo 

smer. Avtoportret je z rjavim flomastrom umestila v morske valove. Povedala je, da je 

narisala sebe v morju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Morje 

 

Risba »Kaj ţelim povedati terapevtu?« je zadnja v nizu in prikazuje figuro, torej 

avtoportret, narisan z rjavim flomastrom. Oseba je izbrala format lista A5, motiv na 

risbi pa je umestila levo zgoraj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Kaj ţelim povedati terapevtu? 
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2. 2. 6   OPIS PRIPRAV 

 

Vogrinc (2008) svetuje, da je opisovanje dokumentov in priprav poleg opazovanja kot 

samostojne tehnike tudi vir zbiranja podatkov.   

Kariţ (2008) priporoča, da naj vsaka priprava na podlagi diagnoze (motnje v 

duševnem zdravju) izhaja iz individualiziranega pristopa do potreb osebe v študiji 

primera. V začetni fazi procesa sem velik poudarek posvetila uglaševanju, da je 

proces sproščanja lahko stekel ter ogrevanju, povezovanju oz. osredotočenju na 

prihajajočo temo. Gorjup (1999) navaja pomen uporabe različnih pripomočkov in 

materialov, in sicer meditativno glasbo, sličice ţivali, pravljice, glasbila, plastelin, 

čebelji vosek, spominke, kocke, igrače, školjke in sol, s čimer pri osebi stimulira 

multisenzorne receptorje. Premišljena tematska raba multisenzornih stimulansov je 

učinkovito pomagala tako pri povezovanju kot pri sproščanju ter ne nazadnje tudi pri 

usmeritvi v osrednji del procesa. V začetni fazi uglaševanja (prvi dve srečanji) sem 

osebo pripravila na nadaljnje ustvarjalno izraţanje. Z vsakim naslednjim srečanjem, 

in sicer tretjim srečanjem (uvod s pravljico), četrtim srečanjem (raba različnih 

instrumentov), šestim srečanjem (uporaba kock), osmim srečanjem (slike mostov, 

kocke), devetim srečanjem (spominki) ter desetim srečanjem (raba školjk, soli), je 

oseba poglobila lastno motivacijo za sodelovanje. 

V osrednjem delu procesa je oseba samoiniciativno ţe na drugem srečanju na temo 

»Ţival« vzpostavila neverbalni kontakt v obliki stika z očmi in bliţajočo se distanco do 

terapevta, kljub temu da se likovno ni izrazila. Na tretjem srečanju na temo 

»Druţinska risba« se je vidno likovno izrazila, poleg vzpostavljenega neverbalnega 

kontakta (stik z očmi, pogostost pogledov, osebna cona, nasmeh), pa je vzpostavila 

tudi verbalni kontakt, in sicer z izgovorjeno besedo »ţoga«, ter stavkom: »Tukaj sem 

jaz, ţoga, mama«. Na četrtem srečanju na temo »Kako se sproščam?« se je likovno 

izrazila, likovno delo pa podkrepila tako z  dopolnjeno neverbalno govorico (iskrivimi 

stiki z očmi, pogostimi pogledi, pogostostjo prešernih nasmehov, pritrjevanjem z 

glavo, izrazi čustev - smeh, ţivahnejšimi kretnjami rok in zmanjšanju fizične razdalje 

na osebno cono), kakor tudi s kratkim verbalnim kontaktom. Pri petem tematskem 

srečanju »Roka pomoči« je oseba morala vzpostaviti kontakt, da je prejela ţeleno 

pomoč. Pri tem si je pomagala z likovnim pripomočkom – flomastrom. Oseba je v 

nadaljevanju samoiniciativno določila temi dveh srečanj (»Igra«, »Morje«) ter s tem 

prevzela aktivno vlogo, pri čemer je likovno ustvarjanje počasi spremenilo pretok 

neverbalne in verbalne komunikacije. Pri osmem srečanju na temo »Most« je oseba 

nadgradila lastno neverbalno komunikacijo, in sicer v obliki pokončne drţe, 

popravljanja krila in pogostih iskrivih nasmeških. Upodobila je terapevta, kar je pred 

tem tudi jasno besedno izrazila: »Tebe bom narisala!«. Zaključni pogovor 

omenjenega srečanja ni bil v celoti izpeljan, saj naju je prekinil zvočnik, ki jo je 

poklical na pregled k zdravniku. Pri devetem in desetem srečanju je bila oseba 

likovno tako fokusirana, da je niso več motili zunanji zvoki (lajeţ terapevtskega psa, 

pogovori in šumi na hodniku, zvočnik …), ki so na začetku prestavljali največjo oviro 
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pri delu. Oseba je bila ob zadnjih srečanjih bolj samozavestna, izraţala je 

zadovoljstvo in ponos do likovnega izdelka, kar je kompatibilno tudi z zadnjimi 

likovnimi upodobitvami. Bogati neverbalni komunikaciji (prešerni nasmehi, zobje, 

smejalni kotički očes) je oseba dodala še stavke s čustveno konotacijo: »To sem 

jaz!«. »Smejim se. Vesela sem.«.   

 

2. 2. 7   OPIS ANEKDOTSKIH ZAPISOV 

 

Vogrinc (2008) predlaga, da opis anekdotskih zapisov poleg opazovanja lahko 

uporabljamo kot samostojno tehniko zbiranja podatkov.  

Opisala sem dva ključna kodirna dejavnika, in sicer likovno izraţanje in komunikacijo 

z namenom nakazovanja sprememb v komunikacijskem pretoku in osebnem 

samovrednotenju.  

Meden-Klavora (2008) opisuje, da se oseba pri uvodnem srečanju navadno izraţa le 

likovno, brez besed. Oseba v študiji primera je izbrala varno in nevtralno obliko 

komuniciranja. Po končanem risanju ni povedala ničesar o svoji risbi drevesa niti o 

sebi. Perme (2010) predlaga, da ima oseba z delom v tišini moţnost izraziti občutke. 

Selič (2012a) navaja, da neverbalno (stik s pogledom) izraţena potreba po 

odobravanju s strani okolja, s pol-zniţanimi obrvmi, nakazuje nelagodje v obliki 

zmedenosti zaradi omejenega osebnega prostora. Iz navedenega sem obdrţala 

primerno razdaljo do 1,5 m. Rutten (1992) navaja, da oseba z odklonilno neverbalno 

gesto (oprijemanja lastnega telesa, izogibanje pogledu) odklanja aktivnost, kar se je 

v drugem delu srečanja pripetilo.  

Pri drugem srečanju na temo »Ţival« oseba ni spregovorila besede. Na list je 

zapisala le »krava«. Oseba je v nadaljevanju sodelovanje v eksperimentu v celoti 

zavrnila. Oseba je stik z očmi občasno poiskala, hkrati pa ohranila ustrezno distanco 

v fizičnem kontaktu. Proces je večkrat zmotil zvočnik. 

Tretje srečanje sem izpeljala na temo »Druţinska risba«. Oseba je na list najprej 

zapisala le besedo »ţoga«. Neverbalno je poiskala več stikov s pogledi. Prav tako se 

je fizična razdalja zmanjšala na osebno cono. Na mojo spodbudo je verbalizirala 

zapisano besedo »ţoga«. Ob pogovoru se je ob znatni spodbudi besedno izrazila s 

kratkim stavkom: »Tukaj sem jaz, ţoga, mama«. Ob tem se je skromno, a zadrţano 

nasmehnila.  

Na četrtem srečanju s tematiko »Kako se sproščam?« je oseba v uvodnem delu 

najprej napisala svoje ime. Nadalje je vzpostavila kontakt preko likovnega 

ustvarjanja, kjer je narisala sebe in nato še ţogo. Ob pogovoru o njeni risbi je 

izpovedala: »Jaz!«. Pogosto je iskrivo pogledovala, se prešerno nasmihala, ţivahno 

gestikulirala z rokami ter kimaje pritrjevala mojim spodbudam. 
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V uvodnem delu petega srečanja na temo »Roka pomoči« oseba ni zmogla 

samostojno obrisati svoje roke. Po daljšem oklevanju je s fokusiranim pogledom 

prosila za pomoč in mi ponudila flomaster. Z nekaj hipnimi nasmeški je privolila, da 

stopim v njen osebni prostor ob mizi in ji pomagam obrisati njeno roko. Nadalje je 

morala samostojno izpisati ali našteti osebe, h katerim bi se zatekla po pomoč. Tudi 

tu je po daljšem času prosila za pomoč z neverbalno izraţenim nasmeškom in 

večkratnim prikimavanjem z upognjeno glavo. Ob vstopu v njen osebni prostor je 

obrnila list in s flomastrom nakazala, kam naj napišem osebe, ki jih je počasi 

imenovala: »Mama. Brat. Zaposleni v zavodu.« Oseba je ob načrtovanju prihodnjega 

srečanja s počasnim govorom predlagala temo IGRA. 

Temo šestega srečanja »Igra« je predlagala oseba sama. Likovnega ustvarjanja se 

je lotila samostojno, z nasmeškom na obrazu in pokončno sedečo drţo. Najprej je 

izrisala ţogo, ob tem intenzivno uţivala, kar je izrazila z veselim obrazom. Po 

premisleku je upodobila še punčko iz cunj in frnikole, ob tem se je zadovoljno 

smejala. Čisto na koncu je izrisala še figuro, ki meče frnikole. Pri tem se je iskrivo 

nasmehnila. Pri pogovoru je počasi izpovedala: »Narisala sem ţogo. Punčko iz cunj. 

Frnikole. To pa jih mečem.« Pokazala je na izrisano figuro, veselo se je smejala. Ob 

spodbudi je počasi dodala: »Še sedaj imam frnikole!«.  

Na sedmem srečanju na temo »Lutka/maska« je oseba izdelala svojo osebno lutko 

ali masko. Pri izbiri mnoţice likovnih materialov je izrazila skrb, kar je izkazala s 

pogledom predse. Pomoč je poiskala z daljšim pogledom. Pomagala sem ji izbrati 

likovni pripomoček ter narisati obris maske. Likovnega ustvarjanja se je lotila 

samostojno, v pokončni sedeči drţi, večkrat si je popravila in izravnala krilo. Masko je 

samostojno izrezala in tudi pobarvala. Pazila je, da se ne umaţe. Ob zaključku se je 

večkrat hudomušno nasmejala in občasno elegantno skrila za masko. Pri pogovoru je 

kratko izpovedala: »Moje!«. Ko sem pohvalila njeno delo, se je prav prešerno 

nasmejala, iskrivo pogledala in prikimala.   

Oseba v študiji primera je prišla na osmo srečanje nasmejana, z ročno torbico, ki jo je 

stiskala z roko ob telo. Po uvodnem pogovoru o temi »Most« je prikimala, da razume 

tematiko srečanja. Mirno je sedla na stol v izravnani drţi, pred tem si je popravila 

krilo. Samostojno je pričela risati most. Po risanju je nemo obsedela. Gledala je 

naokoli. Ko sem prišla mimo, je povedala: »Šla sem v Ljubljano. Videla sem most.« 

Spodbudila sem jo, ali se spomni še česa. Kot iz topa je veselo povedala: »Tebe bom 

narisala!« Prešerno se je nasmejala in se lotila risanja. Čez čas naju je prekinil 

zvočnik, saj je morala na pregled k zdravniku. Robotizirano je vzela svojo torbico in 

se s prijateljico odpravila ven. Zaključnega pogovora nisva mogli izpeljati.  

Sliko »Slovo« je oseba ob izgubi prijatelja narisala individualno v skupini z drugimi. 

Preminulemu smo se na pobudo skupine poklonili z likovnim izdelkom, pred tem pa 

tudi pogovorom. Oseba pri pogovoru ni aktivno sodelovala, telesno pa se je odzivala 

na sogovorce. Zataknilo se ji je pri izbiri likovnih pripomočkov in materialov za delo. 

Pri tem je potrebovala več časa za razmislek. Ob dodatni spodbudi je izbrala risalni 
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list. Z vitjem prstov in pogledom predse je prosila za pomoč pri rezanju s škarjami. Pri 

risanju je bila dosledno fokusirana. Še bolj pa pri trganju časopisnih papirčkov za 

okvir. Lepila je zelo natančno, skoncentrirana je bila na delo, zmotili je niso niti zvoki 

(zvočnika, pogovorov, celo motorne ţage zunaj). Ob pogovoru je povedala: »Narisala 

sem roţe.« Ob tem se je nasmehnila. »Za S..« Prikimala. »Tega, ki ga ni več med 

nami.« Ob zaključku srečanja sem omenila, da se v prihodnje srečava še dvakrat. 

Oseba je pri načrtovanju prihodnje, desete teme samoiniciativno predlagala temo 

MORJE. 

Po uvodnem pogovoru desetega srečanja je takoj pričela risati, samostojno je izbrala 

likovne pripomočke. Najprej je narisala valove po celotni dolţini lista. Nato je pričela z 

vso natančnostjo risati ribe. Pri delu je vidno uţivala, z nasmehom na obrazu, zvoki v 

okolici je niso motili. Ko je narisala ribe, me je pogledala z nasmeškom na obrazu. 

Pohvalila in spodbudila sem jo k nadaljnjemu ustvarjanju. Zagledala se je v neko 

točko v prostoru. Kasneje je pričela risati figuro z rjavim flomastrom. Pri delu si je 

vzela precej delovne površine z rokami, imela je nasmejan izraz na obrazu, pogled je 

ciljno naravnala v risbo. Ko sem prišla bliţe, je pokazala na figuro in povedala: 

»Plavam. V morju.« Pohvalila in spodbudila sem jo z predlogi, naj opiše risbo. 

Odgovorila je: »Tudi ribe sem narisala. Rada plavam.« Prešerno in široko se je 

smejala, gube okoli oči so bile poudarjene. Na spodbudo je povedala: »Šla bom na 

morje.«. Ob zaključku sem ji povedala, da bo najino prihodnje srečanje tudi zadnje.  

Na zadnje, enajsto srečanje na temo »Kaj ţelim povedati terapevtu?« je oseba prišla 

nasmejana. Po uvodnem pogovoru je takoj pričela izbirati likovni pripomoček in se 

lotila risanja. Fokusirana je bila na delo, vesela, občasno se je ozirala naokoli. 

Večkrat me je ošvrknila s pogledom, se beţno nasmejala. Občasno je obsedela in 

gledala naokoli. Ko je zaključila z delom, je zadovoljno odloţila flomaster. Prešerno 

se je zasmejala, da so se ji videli zobje. Kasneje je ob pogovoru povedala: »To sem 

jaz!«. Na spodbudo k opisu je dodala: »Smejim se. Vesela sem.« Ob zaključnem 

slovesu je pokazala pozitivna čustva, pripravila sem majhno pogostitev za skupino. 

Druţenje je bilo sproščeno, veliko je bilo objemov, stiskov rok in mahanja v slovo.  

 

Tabela 1: Pregled komunikacijskih znakov  

SREČANJA KOMUNIKACIJSKI ZNAKI 

1. Vzpostavljen neverbalni kontakt v obliki stika z očmi, socialno cono, 

oprijemom lastnega telesa, izogibanje pogledom. 

2. Vzpostavljen neverbalni kontakt v obliki stika z očmi, socialno cono. 

3. Vzpostavljen neverbalni kontakt v obliki stika z očmi, pogostimi 
pogledi, osebno cono in nasmehom. 
Vzpostavljen verbalni kontakt v obliki izgovorjene besede »ţoga«. 

4. Vzpostavljen neverbalni kontakt v obliki iskrivega stika z očmi, 

pogostimi pogledi, osebno cono, pogostimi prešernimi nasmehi, 

pritrjevanjem z glavo, izkazanimi čustvi (smehom) in ţivahnejšimi 
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kretnjami rok.  

Vzpostavljen verbalni kontakt v obliki izgovorjene besede »jaz«. 

5. Vzpostavljen neverbalni kontakt v obliki vse pogostejših pogledih, 

intimni/osebni coni, večji pogostosti hipnih nasmeškov, prikimavanju 

z glavo, izkazovanju čustev (zadovoljstva) in skladnimi kretnjami rok.  

Vzpostavljen verbalni kontakt v obliki izgovorjenih besed »mama«, 

»brat«, »zaposleni v zavodu«. 

Oseba je predlagala naslednje teme srečanja. 
6. Vzpostavljen neverbalni kontakt v obliki upognjene glave, pogledom 

umerjenim navzdol-predse, pogledov, intimne/osebne cone, 

pokončne drţe, popravljanje krila, večji pogostosti hipnih, iskrivih 

nasmeškov, izrazov čustev (veselja), prikimavanja z glavo in 

skladnih kretenj rok.  

Vzpostavljen verbalni kontakt v obliki izgovorjenih kratkih stavkih. 

7. Vzpostavljen neverbalni kontakt v obliki pokončne drţe, večji 

pogostosti pogledov, intimni/osebni coni, večji pogostosti hipnih, 

iskrivih nasmeškov, izrazov čustev (veselja, smeha), skladnih kretenj 

rok.  

Vzpostavljen verbalni kontakt v obliki kratkih stavkov.  
8. Vzpostavljen neverbalni kontakt v obliki večje pogostosti pogledov, 

intimni/osebni coni, pokončni drţi, popravljanja krila, večji pogostosti 

hipnih, iskrivih nasmeškov, izrazov čustev (veselja), prikimavanja z 

glavo in skladnih kretenj rok.  

Vzpostavljen verbalni kontakt v obliki samoiniciativno izgovorjenih 

kratkih stavkih. 

9. Vzpostavljen neverbalni kontakt v obliki večje pogostosti pogledov 

okolice, telesne orientacije, pogledov predse, vitja prstov, 

intimne/osebne cone, izrazov čustev (veselja), prikimavanja z glavo, 

večje pogostosti hipnih, iskrivih nasmeškov, skladnih kretenj rok in 
adaptacijo na zvoke iz okolice. 
Vzpostavljen verbalni kontakt v obliki izgovorjenih kratkih stavkih. 

10. Vzpostavljen neverbalni kontakt v obliki večje pogostosti pogledov, 

intimne/osebne cone, pokončne drţe, večje pogostosti nasmeškov, 

izrazov čustev (veselja), prikimavanja z glavo, skladnih kretenj rok 

in adaptacijo na zvoke iz okolice.  
Vzpostavljen verbalni kontakt v obliki izgovorjenih kratkih stavkih. 

11. Vzpostavljen neverbalni kontakt v obliki večje pogostosti pogledov, 

intimne/osebne cone, pokončne drţe, večji pogostosti hipnih, iskrivih 

nasmeškov, izrazov čustev (veselja), prikimavanja z glavo in 

skladnih kretenj rok.  

Vzpostavljen verbalni kontakt v obliki izgovorjenih kratkih stavkih. 
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Tabela 2: Potek likovnega izraţanja 

 

SREČANJA LIKOVNO IZRAŽANJE  

1. Vzpostavljen kontakt preko likovnega izraţanja – drevesa. 

2. Vzpostavljen kontakt z zapisom besede KRAVA. 

3. Vzpostavljen kontakt z zapisom besede ŢOGA, ki jo je likovno 

upodobila. 

4. Vzpostavljen kontakt z zapisano besedo osebnega imena. 

Vzpostavljen kontakt preko likovnega izraţanja z upodobitvijo  sebe 
in ţoge. 

5. Vzpostavljen kontakt z likovnim pripomočkom – flomastrom. 

Vzpostavljen kontakt preko likovnega izraţanja – obris lastne roke. 
6. Vzpostavljen samostojen kontakt preko likovnega izraţanja z 

upodobitvijo ţoge, punčke iz cunj, frnikole in sebe. 

7. Vzpostavljen kontakt z pripomočkom, tj. masko. 

Vzpostavljen samostojen kontakt pri likovnem izraţanju v obliki 

barvanja maske. 

8. Vzpostavljen samostojen kontakt pri likovnem izraţanju z 

upodobitvijo mostu in terapevta. 

9. Vzpostavljen kontakt z likovnim pripomočkom – škarjami. 

Vzpostavljen kontakt z likovnim izraţanjem z upodobitvijo šopka in 

okvirja v kolaţ tehniki.  

10. Vzpostavljen samostojen kontakt pri likovnem izraţanju morja in ribe 

ter samoupodobitvijo. 

11. Vzpostavljen samostojen kontakt pri likovnem izraţanju: 

upodobi sebe. 
 

2. 2. 8   OPIS OPAZOVALNIH KATEGORIJ 

 

V opis opazovalnih kategorij sem vštela enajst risb oz. likovnih del od štirinajstih 

načrtovanih. »Drevo«, »Ţival«, »Druţinska risba«, »Kako se sproščam«, »Roka 

pomoči«, »Igra«, »Lutka/ maska«, »Most«, »Slovo«, »Morje« in »Kaj ţelim povedati 

terapevtu?«. Zaradi odsotnosti osebe (osebni in zdravstveni razlogi) v študiji primera 

nisem izvedla treh opisov opazovalnih kategorij.  

1. Srečanje - tema »Drevo« 

VEDENJE ODNOS DO TERAPEVTA UPORABA LIKOVNIH MATERIALOV 

Pasivno, medlo Zadrţana Nespretna 

ODNOS DO LIKOVNEGA IZDELKA USTVARJALNOST V RAZMIŠLJANJU INTERAKCIJA S SKUPINO 

Nezmoţnost opredelitve 

 

/ Zadrţana 

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA VERBALNA KOMUNIKACIJA OPOMBE 

Redek stik z očmi, socialna cona, 

oprijem lastnega telesa. 

/ Zvoki iz okolja (lajeţ terapevtskega 

psa…). 
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2. Srečanje – tema »Ţival« 

VEDENJE ODNOS DO TERAPEVTA UPORABA LIKOVNIH MATERIALOV 

Pasivno, medlo Zadrţana Nespretno  

ODNOS DO LIKOVNEGA IZDELKA USTVARJALNOST V RAZMIŠLJANJU INTERAKCIJA S SKUPINO 

Nezmoţnost opredelitve 

 

/ Zadrţana  

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA VERBALNA KOMUNIKACIJA OPOMBE 

Občasen stik z očmi, socialna cona, 

oprijem lastnega telesa. 

/ Moteč zvok – zvočnik, vstopanje v sobo. 

 

 

3. Srečanje – tema »Druţinska risba« 

VEDENJE ODNOS DO TERAPEVTA UPORABA LIKOVNIH MATERIALOV 

Medlo Zadrţana Namensko, previdno 

ODNOS DO LIKOVNEGA IZDELKA USTVARJALNOST V RAZMIŠLJANJU INTERAKCIJA S SKUPINO 

Identifikacija  Neizrazita  Zadrţana 

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA VERBALNA KOMUNIKACIJA OPOMBE 

Pogost stik z očmi, osebna cona, 

oprijem lastnega telesa. 

Zadrţan, počasen, neţen govor: 

»Ţoga. Tukaj sem jaz, ţoga, mama.« 

Tempo lik. izraţanja postopno 

sprostil ob pohvalah, spodbudah. 

Senzibilna do zvokov v okolici. 

 

 

4. Srečanje – tema »Kako se sproščam?« 

VEDENJE ODNOS DO TERAPEVTA UPORABA LIKOVNIH MATERIALOV 

Pozorno, medlo  Zadrţana, odvisna Namensko, previdno 

ODNOS DO LIKOVNEGA IZDELKA USTVARJALNOST V RAZMIŠLJANJU INTERAKCIJA S SKUPINO 

Identifikacija  Neizrazita  Zadrţana 

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA VERBALNA KOMUNIKACIJA OPOMBE 

Pogosti stiki z očmi, osebna cona, 

kimanje z upognjeno glavo, 

izraţanje čustev (smeh), 

ţivahnejše kretnje. 

Besedo tvori zadrţano, počasno in 

neţno: »Jaz!« 

Potrebne spodbude, pohvale. 

Izkaţe čustva (smeh, veselje). 

 

 

5. Srečanje – tema »Roka pomoči« 

VEDENJE ODNOS DO TERAPEVTA UPORABA LIKOVNIH MATERIALOV 

Pozorno Zadrţana, odvisna Namensko, previdno 

ODNOS DO LIKOVNEGA IZDELKA USTVARJALNOST V RAZMIŠLJANJU INTERAKCIJA S SKUPINO 

Identifikacija   Neizrazita  Zadrţan  

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA VERBALNA KOMUNIKACIJA OPOMBE 

Pogosti stiki z očmi, osebna cona, 

nasmeški, prikimavanje z glavo, 

upognjena drţa. 

Počasna, tiha izgovarjava: »Mama. 

Brat. Zaposleni v zavodu.« 

Sama izrazi ţeljo - temo naslednjega 

srečanja – IGRA. 

Ob pohvalah je vidno nasmejana. 
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6. Srečanje – tema »Igra« 

VEDENJE ODNOS DO TERAPEVTA UPORABA LIKOVNIH MATERIALOV 

Pozorno, odprto Odvisna, varen   Namensko  

ODNOS DO LIKOVNEGA IZDELKA USTVARJALNOST V RAZMIŠLJANJU INTERAKCIJA S SKUPINO 

Identifikacija  Fleksibilna  Sproščeno  

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA VERBALNA KOMUNIKACIJA OPOMBE 

Povečana pogostost pogledov, 

intimna cona, pogostost hipnih 

nasmeškov, čustva, skladne 

kretnje rok. 

Samostojno, počasi izgovori: »Narisala 

sem ţogo. Punčko iz cunj. Frnikole. To 

pa jih mečem.« 

Nakaţe samoiniciativnost.  

Ob pohvalah se nasmeji. 

 

7. Srečanje – tema »Lutka/ maska« 

VEDENJE ODNOS DO TERAPEVTA UPORABA LIKOVNIH MATERIALOV 

Napeto, pozorno Odvisen, varen, zaupljiv  Namensko  

ODNOS DO LIKOVNEGA IZDELKA USTVARJALNOST V RAZMIŠLJANJU INTERAKCIJA S SKUPINO 

Identifikacija  Neizrazita  Pasivna 

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA VERBALNA KOMUNIKACIJA OPOMBE 

Upognjena glava, pogled navzdol. 

Povečanje pogledov, intimna cona, 

Pokončna drţa, izrazi čustva, 

skrivanje za masko, prikimavanje, 

skladne kretnje rok. 

Šibkejša, neţna, skromna: »Moje!«. Najprej se obotavlja, pomoč pri 

pripomočkih, kasneje fokusirala na 

natančno delo, neverbalna 

komunikacija močnejša. 

 

8. Srečanje – tema »Most« 

VEDENJE ODNOS DO TERAPEVTA UPORABA LIKOVNIH MATERIALOV 

Pozorno, aktivno Zaupen, varen, odprt Previdno, namenska  

ODNOS DO LIKOVNEGA IZDELKA USTVARJALNOST V RAZMIŠLJANJU INTERAKCIJA S SKUPINO 

zadovoljno Fleksibilna  Skromno sodelovalna 8le z najboljšo 

prijateljico) 

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA VERBALNA KOMUNIKACIJA OPOMBE 

Povečana pogostost pogledov, 

osebna cona, pokončna drţa, hipni 

nasmeški, izrazi čustev, 

prikimavanje z glavo, skladne 

kretnje rok. 

Samoiniciativno pove: »Šla sem v 

Ljubljano. Videla sem most.«. Na 

spodbude pove: »Tebe bom narisala!« 

Samoiniciativnost izraţenih stavkov 

povečana, neverbalna komunikacija 

izrazita.  

Upodobitev TERAPEVTA! 

 

9. Srečanje – tema »Slovo« 

VEDENJE ODNOS DO TERAPEVTA UPORABA LIKOVNIH MATERIALOV 

Pozorno, aktivno Zaupen, varen Namensko, usklajeno 

ODNOS DO LIKOVNEGA IZDELKA USTVARJALNOST V RAZMIŠLJANJU INTERAKCIJA S SKUPINO 

identifikacija 

 

Fleksibilna  Skromno sodelovalna (le z najboljšo 

prijateljico) 

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA VERBALNA KOMUNIKACIJA OPOMBE 

Pogost pogled, telesna orientacija 

večja, osebna cona, izrazi čustev, 

prikimavanje z glavo…. 

Govor počasen, neţen: 

»Narisala sem roţe. Za S.. Tega, ki ga 

ni med nami.« 

 

Zvok okolice je NE moti. Potrebuje 

več časa za razmislek. Dodatne 

spodbude. Pomoč pri rezanju. 

Natančno risanje, trganje in lepljenje. 

Pri pogovoru predlaga naslednjo 

temo MORJE. Neverbalna 

komunikacija izrazita. 
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10. Srečanje – tema »Morje« 

VEDENJE ODNOS DO TERAPEVTA UPORABA LIKOVNIH MATERIALOV 

Pozorna, sproščena, 

samozavestno 

Zadovoljna, zaupljiva, varna Namenska  

ODNOS DO LIKOVNEGA IZDELKA USTVARJALNOST V RAZMIŠLJANJU INTERAKCIJA S SKUPINO 

Zadovoljna, ponosna Fleksibilna  Sproščena  

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA VERBALNA KOMUNIKACIJA OPOMBE 

Pogledi pogosti, nasmešek na 

obrazu, osebna cona, pokončna 

drţa, izrazi čustev, prikimavanje z 

glavo, skladne kretnje rok. 

Besedno bolj spretna, govor neţen, a 

jasen: »Plavam. V morju.«, »Tudi ribe 

sem narisala. Rada plavam.«, »Šla 

bom na morje.«.  

Temo predlagala sama. Samostojno 

riše. Izrazim veliko pohval. Neverbalna 

komunikacija izrazita. Zvoki okolice je 

ne motijo. 

 

11. Srečanje – tema »Kaj ţelim povedati terapevtu?« 

VEDENJE ODNOS DO TERAPEVTA UPORABA LIKOVNIH MATERIALOV 

Aktivno, sproščeno Zaupen, varen  Namenska  

ODNOS DO LIKOVNEGA IZDELKA USTVARJALNOST V RAZMIŠLJANJU INTERAKCIJA S SKUPINO 

Zadovoljna  Neizrazita  Sodelovalna  

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA VERBALNA KOMUNIKACIJA OPOMBE 

Povečana pogostost pogledov, 

osebna cona, pokončna drţa, izrazi 

čustev, prikimavanje, skladne 

kretnje rok. 

Besedno spretnejša, samoiniciativna, 

govor neţen, z nasmeškom: 

»To sem jaz! Smejim se. Vesela sem.« 

Izraţa več čustev, ţeli si stika, ţeli kaj 

povedati, potrebuje spodbudo/pohvalo. 

 

Iz opisov opazovalnih kategorij izhaja, da se je vedênje osebe iz srečanja v srečanje 

počasi pozitivno spreminjalo. Vedênje osebe na prvih dveh srečanjih je bilo s strani 

osebe pasivno in medlo, nato je postopno prehajalo iz medlega na pozorno (peto 

srečanje), nadalje pa iz pozornega na aktivno (osmo srečanje). Vedenje na zadnjih 

dveh srečanjih je bilo ţe bolj sproščeno, na desetem srečanju pa je bila samostojna, 

sama je usmerjala svoje dejanje brez prevelike odvisnosti po podpori. Daljše časovno 

obdobje srečevanj je osebi omogočilo več časa za adaptacijo. Na nihanje pri vedênju 

je verjetno vplivalo tudi trenutno počutje (zdravstveno stanje) in občasni zunanji 

draţljaji iz okolja.  

Pri uporabi likovnih materialov je oseba v začetnih srečanjih izkazala nespretnost pri 

odločanju in rokovanju z materiali. Pri tretjem srečanju je materiale s pomočjo in 

previdno (upo)rabila, na osmem srečanju pa je načrtno in usklajeno uporabila likovne 

materiale. Najraje je pri delu uporabila flomastre, le pri »Igri«, »Lutki/maski« in 

»Slovesu« je oseba uporabila barvni svinčnik in tehniko kolaţa. Kljub pestrosti 

ponudbe raznolikih materialov, je skorajda vedno posegala po enakih, njej znanih. 

Na ta način se je najlaţje in najbolj varno izrazila.  

Kategorija ustvarjalnost v razmišljanju je bila pri prvih dveh srečanjih neizpolnjena, pri 

tretjem, četrtem, petem, sedmem in enajstem srečanju  pa neizrazita. Pri šestem, 

osmem, devetem in desetem srečanju sem zaznala nekoliko več ustvarjalnosti. 

Osebi znane teme so omogočale laţje poistovetenje s preteklimi čustvi. 
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Pri prvih dveh srečanjih sem zaradi nesodelovanja osebe teţko opredelila odnos do 

likovnega izdelka. V tretjem, četrtem, petem, šestem, sedmem in devetem srečanju 

je oseba z besedami ovrednotila lastna likovna dela. Največji napredek je pri 

desetem srečanju na temo »Morje«, kjer je prvič ponosno izrazila zadovoljstvo s 

svojim izdelkom.  

Z ostalimi udeleţenci v skupini ni sodelovala, pri šestem in desetem srečanju je bila 

nekoliko bolj sproščena, pri sedmem srečanju je bila zopet pasivna, pri osmem in 

devetem srečanju pa je sodelovala le s prijateljico. Pri desetem in enajstem srečanju 

pa je bila ţe bolj sproščena in sodelovalno naravnana.  

V začetku je bila neverbalna komunikacija neizrazita. V drugi tretjini srečanj je 

aktivneje neverbalno sodelovala, pri verbalni komunikaciji je bila še zadrţana. V 

zadnji tretjini srečanj se poleg neverbalne komunikacije pojavi tudi aktivnejša 

verbalna komunikacija.  

Odnos do terapevta je postopno prehajal iz zadrţanega do odvisnega, varnega in 

zaupnega. Z upodobitvijo terapevta je izkazala varnost in sprejetost. 

 

2. 2. 9   OPIS POROČIL STROKOVNIH TIMOV 

 

V strokovni dokumentaciji je oseba opredeljena s socialnega, specialno-

pedagoškega in zdravstvenega vidika. Oseba je zaradi primarne organske 

cerebralne oškodovanosti, posledične umske manj razvitosti ter nevrotičnih motenj 

sekundarno nazadovala tudi na področju samozavedanja. Spočetka je potrebovala 

nadzor, vodenje in delno pomoč pri izvajanju osebne higiene. Oseba je v času 

svojega bivanja v ustanovi ob izdatnih spodbudah in pomoči napredovala do stopnje 

večje zaupljivosti, ţelje po komunikaciji na različnih ravneh, samoiniciativnosti in 

udeleţbe pri drugih aktivnostih v okviru zavoda.  

 

2. 3   UGOTOVITVE 

 

Na podlagi projekcijskega testa risanja drevesa ugotavljam, da je lik mame 

dominanten lik v ţivljenju osebe, kar se ujema z izsledki v socialni dokumentaciji. 

Nezadovoljstvo oz. teţave pri vzpostavljanju kontaktov je oseba nakazala z 

obrnjenim listom v horizontalno lego, kar se ujema s specialno-pedagoško in 

psihiatrično anamnezo. Drevo, ki ga je oseba narisala na dnu lista, kaţe, da ima 

občutek personalne neustreznosti, okrnjen domišljijski svet in skromnost v 

izkazovanju čustev, kar se ujema s socialno obravnavo in psihiatrično anamnezo. 

Oseba je z odprto narisano krošnjo nakazala, da je patološko naivna za vplive iz 

okolja, kar se ujema s specialno pedagoškim mnenjem. Z nejasno izraţeno krošnjo je 
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oseba nakazala na potrebo po zaščiti, kar se ujema s psihiatrično anamnezo, ki kaţe 

na zmanjšane umske sposobnosti. Izrisane veje, ki jih je oseba na eni strani odprla 

navzven, kaţejo na ekspanziven odnos do okolja, ki ga oseba naveţe v daljšem 

kronološkem obdobju, kar se ujema s socialno in specialno-pedagoško anamnezo. Z 

izrisanim polzaprtim pretokom od debla na krošnjo je oseba izkazala kontrolo emocij. 

Z izraţeno navpično zunanjo linijo debla je pokazala na prekomerno preplavljanje 

čustev v sedanjosti, kar se ujema s specialno-pedagoško in zdravstveno anamnezo. 

Anomalije v instinktivni sferi je oseba v risbi izkazala v ne izrisanih koreninah, kar se 

ujema z njeno psihiatrično anamnezo. Z omejenostjo baze drevesa na robu lista, s 

črtastimi vejami in zapolnitvijo debla z vejami je oseba nakazala na morebitno 

nerazvitost, kar se ujema z medicinsko dokumentacijo. 

Na podlagi pregleda komunikacijskih znakov ugotavljam, da se je pri osebi s pomočjo 

ustvarjanja pozitivno spremenil komunikacijski pretok. V začetku je oseba sodelovala 

izključno z neverbalno komunikacijo (pogledi). V svojo bliţino me je na začetku 

srečanj spustila do meje socialne cone (1,5 – 2m), nato pa mi je iz srečanja v 

srečanja dovolila bliţje, in sicer sva v drugi tretjini srečanj prešli v osebno cono. 

Oseba je svoje odobravanje z vsebinami in menoj kot terapevtko od tretjega srečanja 

dalje vedno podkrepila s kimanjem, nasmeški in skladnimi kretnjami rok. Sočasno se 

je pridruţil še tik poravnavanja krila in adaptacija na zvoke iz okolja. Verbalno 

komunikacijo je oseba prvič uporabila na tretjem srečanju, v obliki kratke besede. V 

drugi tretjini srečanj je iz besed ob spodbudi prešla na izpoved kratkih stavkov, v 

zadnjih srečanjih pa je samoiniciativno ter samostojno pojasnila vsebino svojega 

dela. 

V prvi tretjini srečanj je oseba preteţno risala oziroma zapisala samo besedo na 

temo. Svoje delo je v nadaljevanju srečanj nadgradila z likovno upodobitvijo in jo ob 

spodbudi podkrepila z lastno mislijo. Ob koncu srečanj pa je ţe samoiniciativno 

predlagala teme srečanj in jih dokaj spretno likovno upodobila na celotnem formatu 

ter ubesedila s kratkimi stavki. 

Zunanji dejavniki (govorjenje po zvočniku, vstopi drugih oseb v delavnico, lajeţ 

terapevtskega psa, zdravstveni pregledi, nesoglasja v skupini…), so v času raziskave 

imeli največjo negativno konotacijo na proces dela. Oseba je podvrţena ritualu pred 

spanjem in ritualu pred jutranjo nego, zato je bilo uvodno uglaševanje v času 

izvajanja srečanj za osebo izjemnega pomena, da se je lahko umirila in 

skoncentrirala na delo. Kljub moji predhodni najavi strokovnim sluţbam, da bo oseba 

na tematskem srečanju in naj se jo medtem ne moti, je bila enkrat ravno v tem času 

klicana na pogovor k psihiatru.  

Pri raziskovanju sem se srečevala s številnimi omejitvami tako na področju 

teoretičnega kot empiričnega dela raziskave. V Sloveniji na tem področju nimamo 

dovolj strokovnih verodostojnih raziskav, zato sem večino najnovejših informacij in 

podatkov črpala iz tujih strokovnih virov. Pri empiričnem delu sem imela največ teţav 

pri izbiri kandidata. Izbrala sem ga z izvedbo uvodne delavnice na podlagi naključno 
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izrisanega drevesa osebe z namenom nadaljnjega sodelovanja v raziskavi. Pri izboru 

kandidata sem tvegala več dejavnikov zavrnitve, in sicer (ne)privolitev kandidata za 

sodelovanje v raziskavi, (ne)privolitev zavoda in svojcev osebe, (ne)pridobitev 

ustrezne dokumentacije strokovnih sluţb, hkrati pa po zakonu pisno zagotoviti 

varovanje osebnih podatkov. Upoštevati sem morala tudi omejitve s strani kandidata. 

Najpomembnejša omejitev je bila zdravstveno stanje kandidata, saj iz izrisa drevesa 

le-tega nisem mogla vedeti. Ravno tako se je pojavilo tveganje glede odnosov 

kandidata z druţino in okoljem nasploh. Oseba je pogosto odhajala domov na 

počitnice, zato v tem času nisem mogla izvajati načrtovanih dejavnosti. Določen 

odstotek tveganja je predstavljal tudi čas izvajanja in posledično tudi motivacija 

kandidata za izvajanje srečanj v okviru raziskave. Navedene omejitve kaţejo na 

pomembno ugotovitev za morebitno načrtovanje raziskave na večjem vzorcu 

kandidatov. Vse navedene ţe znane omejitve bi morali pomnoţiti s številom 

udeleţencev.  V primeru le ene omejitve enega kandidata bi le-ta pomembno vplivala 

ne le na časovni okvir temveč tudi na tematsko izvedbo raziskave. Pomanjkljivosti, ki 

so se pojavile v času raziskave, so se nanašale predvsem na metodo opazovanja z 

udeleţbo, saj vključena spoznanja ni mogoče v celoti ponoviti pod enakimi pogoji 

(selitev v bivalno enoto, poslabšanje zdravstvenega stanja …). Negativno konotacijo 

pri procesu dela so predstavljali zunanji dejavniki v obliki vstopov drugih oseb v 

prostor, nenapovedanih zdravstvenih pregledov in nesoglasij v skupini.  

Dobljenih rezultatov ne morem posploševati zaradi majhnega izbranega namenskega 

vzorca na podlagi naključno izrisanega drevesa. Dobila sem uvid, da bi širitev vzorca 

pomembno vplivala na posploševanje ugotovitev v raziskavi, sočasno pa bi 

predpriprava raziskave zaradi pridobitve vseh dovoljenj in dokumentacije o kandidatih 

pomembno vplivala na pričetek empiričnega dela raziskovanja. Vprašanje načela 

splošnosti sem podkrepila z mnenji strokovnega tima, ter tako nalogi dodala večjo 

objektivnost. 

 

2. 4   ZAKLJUČKI  

 

V izsledkih raziskave sem potrdila, da je ustvarjanje pomembno vplivalo in 

spremenilo komunikacijski pretok osebe. Iz začetne izključno neverbalne 

komunikacije, je oseba s pomočjo likovnih upodobitev skozi niz zaporednih srečanj 

samodejno prešla v verbalno komunikacijo. 

Začetne spodbude in pomoč so osebo aktivno opolnomočile v krepitvi lastne zavesti 

in zavedanju lastnih čustev. Spočetka je potrebovala nekaj časa, da je v sebi 

prebudila čustva, jih prepoznala kot pozitivna ali negativna ter se počasi naučila, 

kako naj se na doţivljanja odzove. Menim, da je bil pomemben mejnik za 

opolnomočenje osebe moj pozitiven pristop in zgled. Skozi srečanja je oseba 

pokazala in verbalizirala lastno čustveno stanje ter mi dovolila, da sem se ji pribliţala 

v osebno cono. Uspešno se je adaptirala na začetne, zanjo moteče, okoljske 
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dejavnike. Uvodne rituale in uglaševanje je tekom srečanj prerasla v tolikšni meri, da 

zanjo niso bili (pre)več moteči. Napredek se je pokazal, ko je oseba samodejno 

predlagala teme srečanj, s čimer je nakazala, da je začela poslušati samo sebe in se 

sprejemati tako v svojih prednostih kot omejitvah. S svojim aktivnim udejstvovanjem 

in izraţeno temo srečanj je vidno zrcalila lasten napredek. Oseba je ob dejavnostih 

na srečanjih uţivala in se zabavala, zato se je močno potrudila. To jo je gnalo, da je 

bila notranje motivirana tudi za nadaljnja srečanja.  

Osebe z različnimi teţavami v duševnem zdravju nujno potrebujejo ustrezno 

strokovno pomoč. V tujini imajo tovrstno mreţo pomoči zelo dobro organizirano, v 

Sloveniji pa na tem področju še močno šepamo.  

Prve teţave so se pri meni kot diplomantki pojavile pri naboru novejše strokovne 

literature v slovenskem jeziku, vezane na mojo temo; nadaljevale so se pri izboru 

naslova in teme ter pri pridobivanju dovoljenj in dokumentacije za raziskavo.  

V teku raziskave sem bila vezana na zdravstveno stanje osebe, udeleţene v 

raziskavi ter njene morebitne odsotnosti. Določeno tveganje so predstavljali moteči 

zunanji dejavniki, ki so na osebo spočetka stresno vplivali. 

Raziskavo sem kljub začetnim teţavam uspela pripeljati do zanimivih zaključkov, ki 

so mi pomagali razumeti in se pribliţati osebam z motnjami v duševnem razvoju. 

Rešitve za uspešno izvedbo raziskave vidim v tesnem sodelovanju različnih 

strokovnjakov, ki se med seboj podpirajo, si pomagajo, se dopolnjujejo in delijo svoja 

dognanja med seboj.  

 

 

 

 

 »Ţivljenje ni kaka velika reč, je pa vse, kar imamo«.   (Sigmund Freud) 
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5   PRILOGE 

 

5. 1   SPECIALNO PEDAGOŠKA OBRAVNAVA 

 

Vključevanje stanovalke v specialno pedagoško obravnavo  

 

Posnetek stanja na dan 3. 6. 2016: 

 

Skrb zase  

Gospa je samostojna v osnovni skrbi za lastno urejenost: higiena rok, obraza, zob, 
urejenost pričeske. Samostojno se tušira. Veliko ji pomeni, da je čista, urejena in 
negovana ( uporablja kreme, parfum, šminko, barvo za lase, depiliranje idr. ). Tudi 
glede oblačil in obutve je vedno lepo in okusno urejena, uredi se samostojno, pri 
nakupih in izbiri ji nudijo pomoč svojci. 

Prehranjuje se samostojno, uporablja ves pribor. Glede izbire hrane je selektivna.  

 

Komunikacija 

V začetnem obdobju je bila gospa introvertirana, delovala je umaknjeno in celo 
zavrto, kasneje, po daljšem časovnem obdobju, ob izdatni pozitivni spodbudi, 
individualnem in skupinskem delu … postane zaupljivejša, bolj komunikativna in 
odprta. Rada se celo pošali, od srca nasmeji šaljivim dogodkom v skupini. 

V začetnem obdobju je v pogovorih pogosto izpostavljala status njene druţine, 
pomembnost, situiranost njenih druţinskih članov, zdaj je to manj očitno ali skoraj 
neopazno. 

 

Socialni stiki 

V skupinske aktivnosti se vključuje. Potrebuje pozitivno spodbudo. Le – ta jo motivira. 

Je potrpeţljiva z drugimi, ima visok prag tolerance do posameznih sostanovalcev, ki 
so občasno zelo motečega vedenja do drugih (primer: v spec. pedagoški skupini, v 
sobi s sostanovalko … ). 

V navezovanju socialnih stikov je postala celo samoiniciativna.  

Nevarnost: navezanost na osebo, ki jo ima za vzor in se ji popolnoma podreja, 
moţnost izkoriščanja (primer: sostanovalka na stanovanjski enoti ). 

Nevarnost: partnerski odnos – podrejanje, moţnost izkoriščanja. 

Emocije 
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Potrebuje več časa, spodbude, empatije … , kasneje se lepo odziva, se pristno 
naveţe na ljudi, kaţe pristna čustva, predvsem naklonjenosti, tudi prizanesljivosti in 
sočutja. 

Jokati je nisem videla. Ţalost izraţa z umikom vase, tihostjo, apatičnostjo. 

 

Individualne zaposlitve, ustvarjalne delavnice 

Šivanje, pretikanje, risanje po šabloni, izrezovanje, lepljenje, barvanje. 

Ob spodbudi rada poskusi z novim delom, novo tehniko in če ji uspe, ji to veliko 
pomeni. Potrebuje potrditev pri vsem, to ji da novo motivacijo. Veliko ji pomeni 
sodelovanje z zaposlenim, skupno delo. 

 

Skrb za oţje okolje, gospodinjske aktivnosti 

- urejanje delovnega prostora, pospravljanje mize 

- brisanje miz, pulta, prahu 

- pometanje 

- pomivanje, brisanje posode 

- likanje enostavnih artiklov (kuhinjske krpe, robci, brisače ) 

- sodelovanje pri enostavnih gosp. delih (lupljenje, rezanje, prebiranje, pranje … ) 

 

Izobraţevalne vsebine, splošna poučenost 

Močno je izraţena skrbnost druţine: stanovalka je poučena o tem, kar je zanjo nujno 
in potrebno za zadovoljno ţivljenje njenim zmoţnostim ustrezno. Po videzu bi morda 
sodili, da obvlada več »šolskega znanja«. 

 

Telesna aktivnost 

- sprehodi, tudi daljši - Mavrična hoja 

- razgibalne vaje 

- korektivna gimnastika 

- gibalna igra, igre z ţogo 

- ples 

Nevarnost: ţe svojci so opozarjali, da hči občasno pade. Tudi pri nas smo evidentirali 
dva hujša padca: eden na majhni strmini med jedilnico in stanovanjsko enoto, drugi 
na stopnišču v stanovanjski enoti. Pri obeh padcih je bila prisotna manjša poškodba. 



D. Pavlovič                                                                PzU                                                                                 2017 
 

60 

Gospa ima značilno, »drobno« hojo, rada obuje čeveljce z višjo petko…, zato je 
potrebno biti pozoren na to pri hoji po stopnicah, na dvorišču in drugod in jo 
opozarjati na nevarnost padca ter previdnost pri hoji. 

 

Svojci 

So izredno skrbni: jo obiskujejo, telefonirajo, pišejo, vzamejo domov. Svojci korektno 
in konstantno sodelujejo z odgovornimi zaposlenimi. 

 

Vključevanje v širše aktivnosti Doma: 

- samo-zagovorniška skupina ( 1x mesečno ) 

- duhovno ţivljenje ( obiski sv. maš v Domu 2x mesečno ) 

- Mavrična hoja 

- SOS ( Specialna Olimpiada Slovenije ): program Welnes 

- letovanje na Lisci 

- domske prireditve 

 

Zaključek: 

Stanovalka trenutno ţivi v gospodinjski skupnosti, kamor se je preselila v letošnjem 
letu (aprila 2016) in kjer se pričakuje večja mera samostojnosti, lastne aktivnosti in 
prevzemanje odgovornosti kot v matičnem Domu. Vzdrţujeta korekten partnerski 
odnos s sostanovalcem, s katerim sta se spoznala ţe v matičnem Domu in se skupaj 
selila v gospodinjsko skupnost še z nekaterimi drugimi sostanovalci. Stanovalka 
izraţa zadovoljstvo z bivanjem tam in je ob vodenju, usmerjanju in pomoči aktivna v 
kreiranju vsakdanjika svojim zmoţnostim ustrezno. Vse to pojmujemo kot velik 
napredek, saj se je gospa od leta 2014 iz negovalne stanovanjske enote, kamor je 
bila sprejeta in kasneje na lastno ţeljo in ob sodelovanju svojcev ter strokovnega 
tima preselila na stanovanjsko enoto A, kasneje v nadstandardno apartmajsko 
stanovanjsko enoto in končno v gospodinjsko skupnost. 

 

 

Joţica Piltaver, spec. pedagoginja 
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5. 2   ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA 
 

Datum sprejema: 5. 3. 2014 

Diagnoza: F 71 

 

Datum evalvacije: 10. 6. 2016 

Gospa nima večjih odstopanj v psihofizičnem zdravstvenem stanju od zadnje 
evalvacije. Odvisna je od zdravstveno negovalnega osebja pri jemanju zdravil. 
Psihično je umirjena, ponoči spi in ni moteča. Je komunikativna, poišče stik z 
zaposlenimi in sporoča svoje ţelje. Ţe nekaj časa prijateljuje s stanovalcem. Ob 
vodenju sodeluje pri skrbi za osebno higieno, rada je lepo urejena. Navad pri 
prehranjevanju ni spremenila, prehranjuje se redno in zmerno, diete nima. 
Premestitve v bivalno enoto se je veselila in si naprej še ţeli ostati tam. Sledimo 
njenim ţeljam in ji to tudi uresničujemo.  

 

Datum evalvacije: 26. 8. 2015 

Gospa je odvisna od nadzora, vodenja ter delne pomoči pri izvajanju osebne higiene. 
Pretiravala je z večkratnim tuširanjem, kar smo uspeli omejiti z veliko zdravstveno 
vzgojnim delom. Površna je pri izvajanju ustne higiene. Pri izbiri obleke in obutve 
občasno ne sledi klimatskim razmeram, se pa rada lepo uredi in je urejena. 
Prehranjuje se redno, zmerno, pri hrani je izbirčna. Hrano slabo ţveči, obstaja 
nevarnost aspiracije. Za vnos tekočin jo je potrebno spodbujati, ne čuti ţeje. V 
gibanju je imela občasne teţave, zaradi vrtoglavice. V aprilu je prišlo do zdrsa in 
padca po stopnicah. Na glavi je imela manjšo rano, zavest ni bila motena. Psihično je 
umirjena, vodljiva, dobro razpoloţena, ponoči spi brez uspavala. Redno odhaja na 
pregled k zdravniku psihiatru, še vedno je odvisna od pomoči in nadzora pri jemanju 
zdravil 3x dnevno, do zdravstvenih teţav ni kritična.  
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5. 3   SOCIALNA OBRAVNAVA 
 

Sprejem: 5. 3. 2014 

DIAGNOZA: F 71 

Organska cerebralna oškodovanost 

Funkcionalna zmerna umska manj razvitost 

Nevrotična motenost. 

 

PERSONALNA MAPA 

1.) Listine/ dokumentacija: 

 Izjava o hrambi listine pri socialni delavki in domski ambulanti. 
 Pooblastilo socialni delavki za pomoč pri ţepnini za osebne potrebe. 
 Izjava o pravici do vpogleda v stanje sredstev. 
 Seznanitev s Protokolom in uporabi posebnih načinov varovanja. 
 Prijava začasnega bivališča v zavodu. 
 Sprejem: nedoločen čas, od 5. 3. 2014, v celodnevno obliko institucionalnega 

varstva – na oddelek 

2.) Protokol:  

 Hišni red. 
 Pravilnik o pravicah in dolţnostih stanovalcev v zavodu. 
 Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu. 
 Protokol posebnih načinov varovanja in posebnih varovalnih ukrepov v 

zavodu. 

Neformalni pogovor s timom: 

 Strokovna vodja. 
 Vodja zdravstvene nege in oskrbe. 
 Socialna delavka. 
 Delovni inštruktor, specialni pedagog. 

3.) Osebna zgodba: 

 s teţavo zaključila šolo s prilagojenim programom, 
 eno leto delovno usposabljala v Iskri (neuspešna), 
 doma (znano okolje, zunaj doma hudo nebogljena), 
 sposobna poskrbeti za svoje osnovne ţivljenjske potrebe, 
 v kontaktu psihomotorno upočasnjena, odgovori borni, mišljenje absolutno 

konkretno, 
 okvara nastopila pred 18. letom starosti.  

Starši: zelo navezani, pridobljena podaljšana roditeljska pravica čez polnoletnost, 
prepoved prihoda sorodnice. 
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4.) Kronologija: 

 Namestitev na negovalno stanovanjsko enoto (5. 3. 2014). 
 Sprememba namestitve v drugo stanovanjsko  enoto (2015). 
 Sprememba namestitve v nadstandardno apartmajsko stanovanjsko  enoto 

(2015/2016) 
 Sprememba namestitve v gospodinjsko skupnost (6. 4. 2016).  

 

5.) Komisija za kategorizacijo: 

 Otrok z motnjami v telesu in duševnem razvoju (1974) 

a) ZDAVNIŠKA AMNEZA: familiarna in antenatalna amneza,  

     Bolezni: prebolela pljučnico, bila rahitična 

b) SOCIALNA AMNEZA:  

5- članska druţina, srednja od treh otrok, starša zaposlena, ekonomsko stanje 
ugodno, rada lika in pospravlja, zna kaj skuhati, gleda TV. 

c) DIAGNOZA S POTREBNIMI KLINIČNIMI IN DRUGIMI UGOTOVITVAMI: 

Laţja umska manj razvitost, stigmata dysolastica, organska cerebralna 
poškodovanost. 

d) KATEGORIZACIJA:  

 Psihomotorno upočasnjena, odkrenljiva, navodila slabo razume. 
 Za delo potrebno dosti spodbud. 
 Okorna pri izvajanju grobih in finih gibalnih sposobnosti. 
 V kontaktu plaha, nesproščena, slabo komunikativna. 
 Osebnostno slabo diferencirana. 

 

6.) PSIHIATER -  sodni izvedenec 

 Išče pomoč pri materi. 
 Napeta, teţje jo je vezati v pogovor. 
 Močno giblje k umiku. 
 Teţje dojema bolj diferencirano vprašanje. 
 Zna povedati nekaj osnovnih podatkov o sebi (z negotovostjo). 

MNENJE: 

Umske sposobnosti nahajajo v območju laţje duševne manj razvitosti (spodnja 
meja), a zaradi dodatne nevrotične obremenitve v smislu bojazljivosti, pomanjkljivega 
samozaupanja in pretirane odvisnosti od drugih, njeno operativno funkcioniranje 
zniţano, mentalna starost 13-15 let. 
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5. 4   OBRAZEC  ZA PRIPRAVO 
   

    Obrazec 1 - Priprava načrtovanja aktivnosti 

Srečanje št.: 
Datum: 

Ime, priimek: Ime, priimek terapevta: 

UVOD NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 1     

Pogovor      

OSREDNJI DEL NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 2     

Pogovor    

ZAKLJUČEK NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje               Cilji  

Evalvacija     

Načrtovanje    

Pospravljanje    

 

   

   Obrazec 2 - Opazovalne kategorije v likovnoterapevtskem procesu 

VEDENJE ODNOS DO TERAPEVTA UPORABA LIKOVNIH MATERIALOV 

 
 

  

ODNOS DO LIKOVNEGA IZDELKA USTVARJALNOST V RAZMIŠLJANJU INTERAKCIJA S SKUPINO 

 
 

  

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA VERBALNA KOMUNIKACIJA OPOMBE 

  
 

 

 

5. 5   PRIPRAVE 

 

Srečanje št.: 1 
Datum: 17. 11. 2014 

Ime, priimek: X Ime, priimek terapevta: D. P. 

UVOD NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 1 Predstavitev - ime 10 min Ogrevanje, sproščanje, 
spoznavanje 

CD meditativne glasbe 

Pogovor  Skupina  5 min 

OSREDNJI DEL NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 2 DREVO 30 min Spoznavanje, 
raziskovanje načinov 

risanja, iskanje 
osebnega prostora… 

Risanje  
Papir, svinčnik, barvice, 

flomaster. 
Pogovor  Kdo sem? Kaj bi bil? 5 min 

ZAKLJUČEK NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje               Cilji  

Evalvacija  Kako se je odzvala? Kako 
sem se počutila? Sem 

dosegla cilje? 

0,5 h Izražanje in ozaveščanje lastnih čustev, iskanje 
stika s seboj, spodbujanje komunikacije.  

Načrtovanje  Sem na pravi poti? Kako 
strukturirati, prilagoditi 

teme, pogovor?  

1 h 

Pospravljanje   0,5h 
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Srečanje št.: 2 
Datum: 26. 11. 2014 

Ime, priimek: X Ime, priimek terapevta: D. P. 

UVOD NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 1 Sličice živali (brain 
storming) 

10 min Ogrevanje, sproščanje. Fotografije živali. 

Pogovor  Katere živali so na sličicah? 5 min 

OSREDNJI DEL NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 2 ŽIVAL 30 min Izražanje in 
ozaveščanje čustev, 

razmišljanje o lastnih 
značajskih lastnostih. 

Risanje. 
 

Risalni papir, pisarniški 
papir, barvice, 

voščenke, flomaster. 

Pogovor  Katero žival si upodobil? 
Kako si se počutil med 

risanjem? Kje živi? 
 

5 min 

ZAKLJUČEK NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje               Cilji  

Evalvacija  Kako se je odzvala? Kako 
sem se počutila? Sem 

dosegla cilje? 

0,5 h Izražanje in ozaveščanje lastnih čustev, 
razmišljanje o lastni vlogi, raziskovanje 
medsebojnih odnosov. 

Načrtovanje  Sem na pravi poti? Kako 
strukturirati, prilagoditi 

teme, pogovor?  

1 h 

Pospravljanje   0,5h 

 

 

 

Srečanje št.: 3 
Datum: 2. 12. 2014 

Ime, priimek: X Ime, priimek terapevta: D. P. 

UVOD NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 1 Basen: Nehvaležni metulj 10 min Izražanje občutkov, 
razmišljanje o 

pripadnosti, razvijanje 
komunikacije. 

pravljica 

Pogovor  Katere živali so na sličicah? 5 min 

OSREDNJI DEL NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 2 DRUŽINSKA RISBA 30 min Izražanje in 
ozaveščanje čustev, 

razmišljanje o lastnih 
značajskih lastnostih. 

Risanje. 
 

Risalni papir, pisarniški 
papir, barvice, 

voščenke, flomaster, 
kolaž,čas., papir, lepilo, 

škarje. 

Pogovor  Katero dogodek si 
upodobil? 

Kako si se počutil med 
risanjem? Si zadovoljen? 

 

5 min 

ZAKLJUČEK NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje               Cilji  

Evalvacija  Kako se je odzvala? Kako 
sem se počutila? Sem 

dosegla cilje? 

0,5 h Razmišljanje o zadovoljstvu, izražanju čustev in 
občutkov, komunikaciji, odnosih.  

Načrtovanje  Sem na pravi poti? Kako 
strukturirati, prilagoditi 

teme, pogovor?  

1 h 

Pospravljanje   0,5h 
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Srečanje št.: 4 
Datum: 10. 12. 2014 

Ime, priimek: X Ime, priimek terapevta: D. P. 

UVOD NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 1 Glasbeno iskanje črk 10 min Iskanje in določanje 
oblik.  

Poimenovanje. 
Razvijanje domišljije in 

ustvarjalnosti. 

Različni instrumenti – 
žaba, dež, ropotulje, 

boben, didžiridu, 
grmenje… 

Pogovor  Kako si se počutil? Kateri 
instrument ti je všeč? 

Zakaj? 

5 min 

OSREDNJI DEL NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 2 KO SE SPROŠČAM 30 min Razvijanje načinov 
sproščanja. 

Iskanje ugodja in 
zadovoljstva. 

Izražanje čustev in 
občutkov. 

Risanje, pisanje. 
 

Risalni papir A3, A4, 
mehki barvni svinčniki, 
flomaster, voščenke, 

akvarel.  

Pogovor  Katero dogodek si 
upodobil? 

Kako si se počutil med 
risanjem? Si zadovoljen? 

 

5 min 

ZAKLJUČEK NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje               Cilji  

Evalvacija  Kako se je odzvala? Kako 
sem se počutila? Sem 

dosegla cilje? 

0,5 h Sproščanje z dihanjem, senzorna stimulacija, 
spodbujanje komunikacije, iskanje ugodja.  

Načrtovanje  Sem na pravi poti? Kako 
strukturirati, prilagoditi 

teme, pogovor?  

1 h 

Pospravljanje   0,5h 

 

 

Srečanje št.: 5 
Datum: 12. 1. 2015 

Ime, priimek: X Ime, priimek terapevta: D. P. 

UVOD NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 1 Oblikovanje plastelina 10 min Sproščanje, 
raziskovanje 
materialov, 

senzorna stimulacija. 

Plastelin. 

Pogovor  Kako si se počutil? Ti je bil 
plastelin všeč? Zakaj? 

5 min 

OSREDNJI DEL NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 2 ROKA POMOČI  30 min Razmišljanje o 
pomembnih osebah,  

raziskovanje odnosov, 
izražanje čustev, 

Iskanje, ozaveščanje 
virov pomoči. 

A4, 
Barvni svinčniki, 

flomastri, akvarel, 
voščenke. 

  

Pogovor  Kako si se počutil? Si 
zadovoljen? Katere osebe 

si napisal? 
Zakaj? 

 

5 min 

ZAKLJUČEK NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje               Cilji  

Evalvacija  Kako se je odzvala? Kako 
sem se počutila? Sem 

dosegla cilje? 

0,5 h Razmišljanje o pomembnih osebah, raziskovanje 
odnosov,iskanje virov pomoči, razvijanje 
komunikacije, razvijanje samozaupanja, 
samopodobe. Načrtovanje  Sem na pravi poti? Kako 

strukturirati, prilagoditi 
teme, pogovor?  

1 h 

Pospravljanje   0,5h 
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Srečanje št.: 6 
Datum: 22. 1. 2015 

Ime, priimek: X Ime, priimek terapevta: D. P. 

UVOD NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 1 Kocke 10 min Sproščanje, 
raziskovanje 
materialov, 

senzorna stimulacija. 

Kocke (lego, lesene, 
Rubikova, igralna…).  Pogovor  Kako si se počutil? Ti je bil 

plastelin všeč? Zakaj?  
5 min 

OSREDNJI DEL NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 2 IGRA 30 min Urjenje spomina. 
Krepitev pozornosti in 

koncentracije. 
Ozaveščanje lika kot 
otrok. Ozaveščanje 
družinskih odnosov. 

Risanje. 
 

Barvni svinčniki, 
flomastri, voščenke, 

akvarel, tempera, 
svinčniki.  

Pogovor  Kako si se počutil? Kaj se 
dogaja na risbi? Si 

zadovoljen?  

5 min 

ZAKLJUČEK NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje               Cilji  

Evalvacija  Kako se je odzvala? Kako 
sem se počutila? Sem 

dosegla cilje? 

0,5 h Povezovanje čustev z izkušnjami, povezovanje 
čustev, razvijanje komunikacije, ustvarjalnosti.  

Načrtovanje  Sem na pravi poti? Kako 
strukturirati, prilagoditi 

teme, pogovor?  

1 h 

Pospravljanje   0,5h 

 

 

Srečanje št.: 7 
Datum: 27. 1. 2015 

Ime, priimek: X Ime, priimek terapevta: D. P. 

UVOD NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 1 Čebelji vosek 10 min Sproščanje, 
raziskovanje 
materialov, 

senzorna stimulacija. 

Čebelji vosek 

Pogovor  Kako si se počutil? Ti je bil 
vosek všeč? Zakaj?  

5 min 

OSREDNJI DEL NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 2 LUTKA/MASKA 30 min Razmišljanje o svoji 
podobi. 

Razvijanje pozitivne 
samopodobe. 

Razvijanje domišljije, 
komunikacije. 

 

Risanje. 
 

Barvni svinčniki, 
flomastri, voščenke, 

akvarel, tempera, 
svinčniki, čas.papir, 

tekstilne krpice, lepilo, 
škarje, škatle. 

Pogovor  Kako si se počutil? Kaj ti je 
bilo najbolj všeč? Si 

zadovoljen? Kaj prikazuje? 

5 min 

ZAKLJUČEK NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje               Cilji  

Evalvacija  Kako se je odzvala? Kako 
sem se počutila? Sem 

dosegla cilje? 

0,5 h Spodbujanje komunikacije, spodbujanje 
domišljije, ustvarjalnosti, iskanje stika s sabo. 

Načrtovanje  Sem na pravi poti? Kako 
strukturirati, prilagoditi 

teme, pogovor?  

1 h 

Pospravljanje   0,5h 
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Srečanje št.: 8 
Datum: 27. 5. 2015 

Ime, priimek: X Ime, priimek terapevta: D. P. 

UVOD NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 1 Spominki 10 min Ozaveščanje, 
razmišljanje- 

Spominki – predmeti. 

Pogovor  Kako si se počutil? Kateri je 
bil všeč? Zakaj?  

5 min 

OSREDNJI DEL NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 2 SLOVO 30 min Izražanje čustev, 
spodbujanje 

komunikacije, 
povzetek doživetega, 

izkušenega. 

Čas./barvni papir, 
šeleshamer, karton, 

barvni svinčniki, 
flomastri, svinčniki, 

krede, akvarel. Škarje, 
lepilo, blago, odpadni 

material. 

Pogovor  Kako si se počutil? Kaj bi 
želel sporočiti? Si 

zadovoljen?  

5 min 

ZAKLJUČEK NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje               Cilji  

Evalvacija  Kako se je odzvala? Kako 
sem se počutila? Sem 

dosegla cilje? 

0,5 h Razmišljanje o pripadnosti, o izkušnjah, 
doživljanjih, spodbujanje komunikacije. 

Načrtovanje  Sem na pravi poti? Kako 
strukturirati, prilagoditi 

teme, pogovor?  

1 h 

Pospravljanje   0,5h 

 

 

 

Srečanje št.: 9 
Datum: 25. 5. 2015 

Ime, priimek: X Ime, priimek terapevta: D. P. 

UVOD NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 1 Slike mostov, kocke. 10 min Sproščanje, 
raziskovanje 
materialov, 

senzorna stimulacija. 

Slike mostov. Lesene 
kocke. Pogovor  Kako si se počutil? Kateri 

most ti je bil všeč? Zakaj?  
5 min 

OSREDNJI DEL NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 2 MOST 30 min Povezati izkušnje in jih 
upodobiti. 

Razmišljati o 
preteklosti, 
prihodnosti. 

Raziskovati čustva. 

Čas./barvni papir, 
šeleshamer, karton, 

barvni svinčniki, 
flomastri, svinčniki, 

krede, akvarel. Škarje, 
lepilo, blago, odpadni 

material. 

Pogovor  Kako si se počutil? Kaj ti je 
bilo najbolj všeč? Si 

zadovoljen? Kaj prikazuje? 

5 min 

ZAKLJUČEK NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje               Cilji  

Evalvacija  Kako se je odzvala? Kako 
sem se počutila? Sem 

dosegla cilje? 

0,5 h Iskanje stika s sabo, razmišljanje o sebi, družini. 
Povezovanje izkušenj, spodbujati komunikacijo.  

Načrtovanje  Sem na pravi poti? Kako 
strukturirati, prilagoditi 

teme, pogovor?  

1 h 

Pospravljanje   0,5h 
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Srečanje št.: 10 
Datum: 2. 6. 2015 

Ime, priimek: X Ime, priimek terapevta: D. P. 

UVOD NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 1 Školjke, sol 10 min Sproščanje, 
raziskovanje 
materialov, 

senzorna stimulacija. 

Slike morja, školjke, 
sol. Pogovor  Kako si se počutil? Kaj ti je 

všeč na morju? Zakaj?  
5 min 

OSREDNJI DEL NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 2 MORJE 30 min Razmišljanje o sebi. 
Predstavitev sebe.  

Spodbujanje 
komunikacije o 

doživetem, 
čustvenem. 

Čas./barvni papir, 
šeleshamer, karton, 

barvni svinčniki, 
flomastri, svinčniki, 

krede, akvarel. Škarje, 
lepilo, blago, odpadni 

material. 

Pogovor  Kako si se počutil? Kaj ti je 
bilo najbolj všeč? Si 

zadovoljen? Kaj ti je všeč? 

5 min 

ZAKLJUČEK NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje               Cilji  

Evalvacija  Kako se je odzvala? Kako 
sem se počutila? Sem 

dosegla cilje? 

0,5 h Izražanje in ozaveščanje čustev, razpoloženjskih 
stanj, spodbujanje besedne komunikacije.  

Načrtovanje  Sem na pravi poti? Kako 
strukturirati, prilagoditi 

teme, pogovor?  

1 h 

Pospravljanje   0,5h 

 

 

Srečanje št.: 11 
Datum: 5. 6. 2015 

Ime, priimek: X Ime, priimek terapevta: D. P. 

UVOD NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 1 Pogovor. 10 min Sproščanje, pogovor, 
analiziranje. 

 

Pogovor. 

Pogovor  Kako si se počutil? Kaj ti je 
bilo najbolj všeč? Zakaj?  

5 min 

OSREDNJI DEL NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje  Cilji  Likovna tehnika in 
materiali 

LT aktivnost 2 KAJ BI POVEDAL 
TERAPEVTU? 

30 min Razmišljanje o sebi, o 
pripadnosti, izražanje 

občutkov, 
povezovanje 
doživetega, 

zaključevanje. 

Risalni list A3, papir A4, 
barvni svinčniki, 

flomastri, akvarel, 
voščenke…  

Pogovor  Kako si se počutil? Kaj ti je 
bilo najbolj všeč? Si 
zadovoljen? Želje?  

5 min 

ZAKLJUČEK NAZIV OBLIKA 

 Vsebina in potek Trajanje               Cilji  

Evalvacija  Kako se je odzvala? Kako 
sem se počutila? Sem 

dosegla cilje? 

0,5 h Izražanje in ozaveščanje čustev, razpoloženjskih 
stanj, spodbujanje besedne komunikacije, 
priprava na zaključek srečanja. 

Načrtovanje  Sem na pravi poti? Kako 
strukturirati, prilagoditi 

teme, pogovor?  

1 h 

Pospravljanje   0,5h 

 

 

 

 

 


