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POVZETEK 
 

V diplomskem delu sem obravnavala pomen likovne dejavnosti pri delu z 

odraslimi osebami z motnjo v duševnem razvoju. 

 

V teoretičnem delu naloge sem predstavila načine, na katere se izvaja 

ustvarjalna dejavnost v terapevtske namene, zgodovino tovrstnih dejavnosti, njihove 

oblike, kdo so lahko izvajalci in kdo uporabniki teh dejavnosti. Predstavila sem tudi 

definicije pojmov motivacija, ustvarjalnost in sproščenost na splošno in v povezavi z 

likovnim izraţanjem ter metode in oblike dela, ki jih likovni pedagog vključuje v učni 

proces likovne dejavnosti.  

V pedagoško-raziskovalnem delu sem pri delu v VDC Ince Mengeš 

uresničevala zastavljene cilje in s splošnimi in likovnimi metodami dela ter z različnimi 

oblikami dela poskušala povečati motivacijo, ustvarjalnost in sproščenost pri 

uporabnikih. 

 

Ključne besede: likovna dejavnost, varstveno-delovni center, motivacija, 

ustvarjalnost, sproščenost, oblike in metode dela, osebe z motnjami v duševnem 

razvoju, terapija z izraznimi sredstvi različnih umetnostnih področij, terapija z 

likovnim izraţanjem. 
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SUMMARY  
 

The present thesis elaborates the importance of art activities in working with 

adults with mental development disorder.  

 

The theoretical part of the thesis presents the ways of practicing art activities 

for therapeutic purposes, the history of such activities, their forms and potential 

providers and users of these activities. There are also definitions of the notions of 

motivation, creativity and relaxation in general and with regard to artistic expression 

in particular, and methods and forms of work included by visual arts teachers in the 

learning process of art activities.  

The pedagogical and research part was carried out at the occupational activity 

centre Ince Mengeš, where I implemented the set objectives and attempted to 

increase motivation, creativity and relaxation of users by general and art methods of 

work.  

 

Keywords: art activity, occupational activity centre, motivation, creativity, 

relaxation, forms and methods of work, persons with mental development disorder, 

therapy with means of expression of different art fields, therapy with artistic 

expression. 
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1 UVOD 
 

Moja ţelja je opravljati delo na področju likovne terapije. Po prebiranju in 

študiranju literature sem se odločila, da beseda »terapija« ni primerna za naslov 

diplomske naloge, ker kot bodoča likovna pedagoginja nimam kompetenc za 

izvajanje terapije. Kljub temu sem v diplomski nalogi predstavila različne oblike 

terapij, pri katerih se uporabljajo izrazna sredstva različnih umetniških področij. 

Ker sem ţe v okviru seminarskih nalog na Pedagoški fakulteti izvajala likovne 

delavnice v VDC Ince v Mengšu, sem se na varstveno-delovni center obrnila s 

prošnjo, da v njem izvedem pedagoško-raziskovalni del diplomske naloge, ki  je bil 

usmerjen v izvajanje likovnih dejavnosti z odraslimi osebami z motnjami v duševnem 

razvoju. 

V prvem delu teoretičnega dela naloge sem skušala predstaviti terapije na 

področju umetnostnih dejavnosti in njihovo uporabo v preteklosti. Ţelela sem osvetliti 

različna teoretska izhodišča za njihovo izvajanje. 

Na prvo teţavo sem naletela ţe pri poimenovanju. V literaturi obstaja mnoţica 

izrazov, največkrat pa je uporabljen izraz »umetnostna terapija«, ki je dobesedni 

prevod iz angleške besedne zveze »art therapy«. Primernejši izraz bi bil »terapija z 

izraznimi sredstvi različnih umetnostnih področij«. Kajti pri tovrstnih dejavnostih 

izvajalec le usmerja uporabnike v uporabo izraznih sredstev različnih umetnostnih 

področij, kar ima za posledico doseganje močnejšega doţivljanja ter večje 

sproščenosti in ustvarjalnosti pri izraţanju. Iz opisanih razlogov sem se v nalogi pri 

poimenovanju (razen v primerih, ko citiram ali izvzemam iz konteksta) omejila na 

besedno zvezo »terapija z uporabo izraznih sredstev različnih umetnostnih področij«. 

Zatem sem si zastavila  vprašanje, koliko ljudi, ki kot posamezniki ali kot 

zaposleni v okviru ustanov izvajajo tako imenovano terapijo ali pomoč z uporabo  

izraznih sredstev različnih umetnostnih področij, ima dejansko ustrezna znanja s 

področij, kakršna zahteva tako kompleksna dejavnost. Ker (še) nisem strokovnjakinja 

na tem področju, ne dajem sodb, je pa ta tema vredna razmisleka. 

V poglavju Opredelitev temeljnih ciljev drugostopenjskega študijskega 

programa »Pomoč z umetnostjo« so iz vloge za pridobitev soglasja k študijskemu 

programu druge stopnje »Pomoč z umetnostjo«, ki jo je Pedagoška fakulteta v 
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Ljubljani oddala decembra 2009, povzete splošne in specifične kompetence, ki jih 

študent pridobi med dveletnim drugostopenjskim študijem. Terminologije v tem 

poglavju nisem spreminjala, ker gre za izvirno besedilo Pedagoške fakultete. 

V nadaljevanju sem razčlenila pojme, ki so sestavni deli človekovega delovanja 

nasploh, ne le v likovnem ustvarjanju. Ker so ti trije pojmi glavna tema 

raziskovalnega dela naloge, so predstavljeni nekoliko širše. To so v prvi vrsti 

ustvarjalnost, ki je praktično gibalo človeške civilizacije; nato motivacija, ki definira 

človeško ustvarjalnost na več ravneh; in pa sproščenost, ki je zapleten druţbeni 

fenomen. Ti trije pojmi se med seboj neprestano prepletajo in povezujejo. Pojme 

sem nato prenesla na likovno področje, kjer likovni pedagog  z izbiro ustreznih metod 

in oblik dela v svojih učencih  zdrami notranje vzgibe, ki se pri likovni dejavnosti 

navzven manifestirajo kot motivacija, likovna ustvarjalnost in sproščenost. 

In prav oblike in metode dela so tisto področje, na katerem mora likovni 

pedagog (v nadaljevanju izvajalec) najti ustrezen pristop k posameznim učencem (v 

nadaljevanju uporabnikom) ali skupinam, ki jih poučuje. Kajti z enoličnim, 

dolgočasnim, neinovativnim delom pri likovni dejavnosti je nemogoče motivirati 

uporabnike, da bi sprostili svoje likovno ustvarjalne potenciale. 

Na koncu teoretičnega dela sem na kratko predstavila varstveno-delovni 

center, kjer sem opravila raziskovalni del naloge. Ker je to ustanova, ki je namenjena 

dejavnostim odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju OMDR), 

sem namenila nekaj pozornosti stanju in obravnavi OMDR pri nas: kako poteka in kaj 

bi bilo treba storiti za njihovo integracijo in inkluzijo, kako poteka oziroma  bi moralo 

potekati njihovo izobraţevanje v odraslem obdobju in podobno. 

V pedagoško-raziskovalnem delu naloge sem s skupino uporabnikov 

organizirala in izvedla delavnice likovnih dejavnosti v Varstveno-delovnem centru 

(VDC) Ince, Mengeš. Za cilj sem si zastavila, da s splošnimi in likovnimi metodami in 

oblikami dela sprostim v uporabnikih likovno ustvarjalnost, povišam motivacijo in 

doseţem večjo sproščenost pri likovnem izraţanju. 

Uporabniki v centru za svoje likovno-ustvarjalno izraţanje potrebujejo jasna 

navodila, ki se nanašajo le na uporabo likovnih materialov, likovnih tehnik, izraznih 

sredstev v okviru likovnih nalog, ne pa na njihovo osebnoizpovedno likovno govorico. 

Ker je skupina zelo heterogena glede razvojnih stopenj likovnega izraţanja (in 
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razvojne stopnje nasploh) in glede likovnih zmoţnosti posameznikov, je bilo treba 

velik poudarek nameniti učnim oblikam in metodam dela. Zaradi specifičnosti 

obravnavane populacije sem pedagoške postopke prilagodila, toda osnove so ostale 

nespremenjene. Kakšne so razlike pri oblikovanju ciljev za izvedbo likovnih nalog, je 

razvidno iz oblikovanih likovnih nalog in razloţeno v zaključnem delu, kjer tudi 

odgovorim na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1   Terapije z izraznimi sredstvi različnih umetnostnih 
področij 

 

Terapije, pri katerih  terapevti in udeleţenci terapij uporabljajo izrazna 

sredstva različnih umetnostnih področij, so sorazmerno mlada oblika pomoči oziroma 

terapij ljudem. To je zelo raznovrstno področje. Raznovrstnost izhaja iz dejstev, da 

so v njihovem ozadju različne teoretične hipoteze, da je terapija namenjena različnim 

osebam z različnimi potrebami, da ima lahko zelo različne cilje, pristope ter da jo 

izvajajo ljudje, ki izhajajo iz različnih poklicev. Tovrstna raznovrstnost je pozitivna in 

zaţelena, saj ustvarja široko ponudbo, prilagojeno različnim uporabnikom, in hkrati 

tvori kreativen, odprt prostor za razvoj novih pristopov. Po drugi strani pa lahko 

navedena raznovrstnost prinaša tudi zmedenost in nejasno profesionalno identiteto 

terapevtov, ki takšne terapije izvajajo. 

Ob tem se zastavljajo vprašanja, katera so temeljna znanja in tehnike, ki jih 

mora obvladati terapevt. Po čem se takšna oblika terapija razlikuje od drugih oblik 

terapije in psihoterapije? Na katerih teoretičnih konceptih sloni praksa terapij z 

izraznimi sredstvi različnih umetnostnih področij? 

Terapije z uporabo izraznih sredstev različnih umetnostnih področij 

predstavljajo interdisciplinarno področje. Čeprav obstajajo različne opredelitve in  so  

tovrstne terapije običajno opredeljene specifično glede na izbran umetnostni medij, 

lahko najbolj preprosto povzamemo, da je to vrsta terapije, kjer poteka zdravljenje s 

procesom doţivljanja, izraţanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi 

(Fifolt 2005). 

Glede na to, meni Fifoltova, je za njeno izvajanje  potrebno terapevtovo poznavanje: 

– izbranega umetnostnega medija, 

– osnov svetovanja, terapije, razvoja človeka in dejavnikov, ki vplivajo na 

spremembe v razvoju, 

– specifičnosti problematike (motnje, teţave) uporabnika, 

načina, kako se ustvarjalno izraţanje povezuje in prepleta s terapijo, 

dinamike procesov v skupini (v primeru skupinske oblike dela). 
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Zaradi ţe prej omenjene interdisciplinarnosti področja Fifiltova ugotavlja, da 

obstaja nevarnost tako imenovane instantne uporabe različnih teoretičnih konceptov 

in tehnik brez dobrega poznavanja ozadja. Terapevti uporabljajo različne teoretične 

pristope (npr. iz psihoanalitične teorije) in jih lahko omejeno in neustrezno 

interpretirajo in uporabijo. Zato bi bilo koristno izhajati iz enega modela – poznavanja 

enega umetniškega medija in ene oblike psihoterapije, pozneje pa jih smiselno 

dopolnjevati z drugimi oblikami. 

Človekova ustvarjalna  dejavnost, ki se nanaša na različna umetnostna 

področja, je splošna človekova potreba in lastnost; ni le značilnost nekaterih ljudi, 

nekaterih druţbenih razredov ali nekaterih druţbenih obdobij, zato je ne moremo 

ločevati od preostalega ţivljenja. Ne more biti namenjena izključno zdravljenju 

psihičnih ali drugih bolezni. Pomembna je pri raziskovanju čustev, občutkov, 

odnosov, duhovnih razseţnosti, misli in idej. Lastno izraţanje s pomočjo umetnostnih 

izraznih sredstev lahko motivira na način, kot verjetno ne zmore nobena druga sila. Z 

izraţanjem in ustvarjanjem svojih osebnih in posebnih znamenj človek izraţa svojo 

osebnost. Danes mnogo različnih strokovnjakov uporablja umetnostna izrazna 

sredstva pri delu s skupinami. Namen in poudarek se je prenesel s pojma zdravljenje 

na pojme rast, razvoj in kakovost ţivljenja (Vogelnik 1996). 

Pot v izraţanje temelji na improvizaciji, v nasprotju z učenjem oziroma 

poučevanjem tehnike. Pri tem je pomembno ustvarjanje kreativnega prostora. Tako 

kot v vseh oblikah terapevtskega dela je pomembno pripraviti razmere za to, da se 

uporabnik začne počutiti varnega. 

2.1.1  Začetki terapij z uporabo izraznih sredstev različnih 

umetnostnih področij 

Umetnost sama po sebi je dejavnost, katere namen je ustvarjanje del estetske 

vrednosti. Stara je skoraj toliko kot človek sam. Rodila se je v jamskih slikarijah in 

plesnih obredih, ki so imeli magično vlogo, z njimi pa je človek od nekdaj premagoval 

tudi smrt. Zmeraj je bila oblika osebnega izraţanja in ustvarjanja. 

Terapevtska metoda v okviru različnih dejavnosti s posameznih umetnostnih 

področij se je v bolnišnicah pravzaprav začela po naključju. Adrian Hill, umetnik, ki se 

je leta 1938 zdravil v bolnišnici zaradi tuberkuloze, je začel risati iz dolgočasja. 
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Posnemati so ga začeli tudi drugi pacienti in kmalu so z njim čutili pozitivne učinke 

ustvarjalne aktivnosti v času stresa. Tako so pacienti po naključju začeli risati in 

slikati grozljive prizore iz vojne. Risanje in slikanje so uporabljali kot sredstvo za 

izpovedovanje bolečine in strahu, povezanih z boleznijo in smrtjo. Adrian Hill je bil  

prvi, ki je uporabil izraz art therapy v svoji knjigi Art versus illness (1945). Z njim je 

definiral terapevtsko uporabo in učinek ustvarjanja podob. Vrednost terapije je videl 

v »popolni zaposlitvi duše in prstov« in sprostitvi ustvarjalne energije pogosto 

zavrtega bolnika (Liebmann 2004). 

Pribliţno takrat kot Hill je tudi ameriška psihologinja Margaret Naumberg 

začela uporabljati izraz art therapy. Metode, ki jih je uporabljala v svoji terapiji, so 

bile povezane s sprostitvijo nezavednega na podlagi spontanega likovnega izraza; to 

ima korenine v transfernem odnosu med pacientom in terapevtom in v spodbujanju 

prostega asociiranja. Povezano je tudi s psihoanalitično teorijo. Podobe, ki nastanejo, 

so oblika komunikacije med pacientom in terapevtom (Edvards, po Meden - Klavora 

2008). 

2.1.2   Kaj naredi dejavnost z izraznimi sredstvi različnih 

umetnostnih področij terapevtsko? 

Če je umetnost v tradicionalnem smislu usmerjena predvsem v estetsko 

komponento izdelka, torej v končni izdelek, pa je za terapije z izraznimi sredstvi 

pomemben predvsem proces ustvarjanja. Aktivnost v terapevtski postavitvi in v 

navzočnosti terapevta ima torej drugačne namene in cilje. Najpomembnejši so 

uporabniki in proces ustvarjanja, v katerem obravnavajo doţivljanje, izraţanje in 

ustvarjanje z izraznimi sredstvi (gib, ples, glasba, likovno izraţanje), ob njih pa  

komunikacija, izmenjava mnenj s terapevtom oziroma s tovariši v skupini in 

terapevtom, če je uporabnik vključen v skupino. Slike, kipi, petje, ples … so 

ustvarjalna dejanja s terapevtskimi potenciali, projekcija in zunanja manifestacija 

intrapsihičnega in interpersonalnega dogajanja. 

Izraţanje na določenem področju torej samo po sebi še ne deluje terapevtsko.  

Izraţanje z umetnostnimi izraznimi sredstvi deluje terapevtsko samo takrat, kadar ga 

uporabljamo kot obliko komunikacije, kot način izraţanja osebnih čustev in misli. Po 

končanem ustvarjalnem procesu je potrebna komunikacija s terapevtom ali  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                  Iris Kosmatin 

- 14 - 

terapevtsko skupino, da dobimo intelektualni in čustveni uvid. Do uvida torej lahko 

pridemo samo s povezavo ustvarjalnega procesa in njegovega produkta z 

ustvarjalčevim ţivljenjem. Tako lahko prej skrita vsebina postane jasna uporabniku-

ustvarjalcu  (Dalley 1984, po  Meden - Klavora 2008). Analiza doţivetega z 

verbalizacijo lahko vodi do ozaveščenosti, povezave s svojim ţivljenjem, aktualnimi 

odnosi, zato lahko pomeni začetek neke spremembe, katere razvoj je mogoč v 

nadaljnjem procesu terapije. Razumski uvid je lahko hiter, resnične spremembe pa 

zahtevajo daljši proces. (Fifolt, 2005) 

2.1.3   Opredelitev temeljnih ciljev drugostopenjskega 

študijskega programa »Pomoč z umetnostjo« 

Pri nas je bil študij »Pomoč z umetnostjo« od leta 1991 organiziran v okviru 

študija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Ta se je v letih 1991 do 95 

vključila v mednarodni projekt TEMPUS. Študijski program umetnostne terapije je bil 

razvit v sodelovanju z University of Hartfordshire v Angliji in s Hogeschool Nijmegen 

na Nizozemskem. Tam si je ta oblika terapije, ki jo imenujejo kreativna terapija, v 

nekaj več kot dvajsetih letih, odkar je bila ustanovljena kot študijska smer, uspela 

pridobiti pomembno mesto na širšem druţbenem področju. Prve delavnice na 

Pedagoški fakulteti, ki so zajemale vsa štiri področja – likovno, dramsko, glasbeno, 

plesno-gibalno področje pa tudi film – so bile ţe leta 1992, podiplomski specialistični 

študij »Pomoč z umetnostjo« pa je  reden od leta 1996 (povzeto po predstavitvenem 

programu Pef). Zaradi uvedbe bolonjskega sistema, ki ukinja specialistične študije, je  

zadnji vpis v ta program potekal v študijskem letu 2008/09.  

V postopku akreditacije je novi drugostopenjski program Pomoč z umetnostjo. 

Program usposablja študenta za sodobne terapevtske in preventivne programe, ki 

vključujejo oblike pomoči na dramskem, gibno-plesnem, glasbenem in likovnem 

področju, kot podpirajoče ali samostojne oblike pomoči (terapije in preventive). 

Program podiplomskega magistrskega študija »Pomoč z umetnostjo« temelji 

na dosedanjem specialističnem programu in nima predhodnega dodiplomskega 

študijskega programa. Izhaja iz potreb prakse, ki obsega področja specialne in 

rehabilitacijske pedagogike, socialne pedagogike, vzgojnega in terapevtskega dela v 

vrtcih, šolah, bolnišnicah in drugih ustanovah, rehabilitacije fizično prizadetih oseb 
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idr. V razvojnem in terapevtskem delu z različno oviranimi osebami postaja 

pomembno spodbujanje procesa samoaktualizacije, ki poteka s pomočjo ustvarjalnih 

dejavnosti na različnih umetnostnih področjih. Glede na cilje in kompetence daje 

študijski program poudarek  osebnostni rasti študenta ter razvijanju specifičnih 

sposobnosti in veščin, zato  poteka preteţno v obliki interaktivnih izkustvenih delavnic 

s teoretskimi utemeljitvami obravnavanih študijskih vsebin, samostojnim študijem in 

študijsko prakso v ustanovah. Ker je v Sloveniji študij »Pomoč z umetnostjo« novejše 

študijsko, teoretsko in aplikativno področje, realizacija študija temelji na 

mednarodnem sodelovanju, zato se moduli strokovnih vsebin programa v precejšnji 

meri (okrog 50 % za vse izbirne module skupno) realizirajo z vključevanjem 

gostujočih učiteljev in v svetu priznanih ekspertov za posamezna področja pomoči z 

umetnostjo. Po dveletnem študiju si študent pridobi naziv magister/magistrica 

pomoči z umetnostjo (mag. pom. z umetn.). Diplomant si v študijskem programu 

pridobi naslednje splošne in specifične kompetence: 

o poglobljeno znanje na širših strokovnih področjih, ki obsegajo znanja iz poglavij 

psihologije, socialne antropologije, sociologije kulture, medosebne 

komunikologije, socialne, specialne in rehabilitacijske pedagogike, psihopatologije 

in psihoterapije, teorije umetnostne terapije in metodologije raziskovanja; 

o poznavanje specializiranega področja znotraj discipline na zahtevnejši ravni: 

diplomant se zaveda, da je pomoč z umetnostjo sestavina psihosocialne pomoči 

posamezniku; razume, da je pomoč z umetnostjo sestavina psihoterapije v 

najširšem pomenu, ki pokriva zelo širok razpon različnih pristopov in njihovo 

uporabo v individualni in skupinski terapiji; diplomant pozna in razume bistvo 

procesa umetnostnoterapevtske prakse in je sposoben glede na gornje dosegati 

plodne terapevtske rezultate; se zaveda splošnih terapevtskih pojavov, in kjer je 

mogoče, osvešča kliente o teh pojavih; je usposobljen za izvajanje pomoči z 

umetnostjo v izbranem umetnostnem mediju, ki mu je najbliţji in ga najbolj 

obvlada; pozna poleg izbranega umetnostnega terapevtskega medija tudi druga 

umetnostnoterapevtska področja, ki jih je zmoţen vključevati v terapevtski proces 

za lajšanje in njegovo pospeševanje; 

o kritično spremljanje novejšega razvoja teorije in prakse pomoči z umetnostjo; 
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o usposobljenost za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem 

področju; diplomant se zaveda pomena lastnega stalnega strokovnega 

izpopolnjevanja in to tudi udejanja z nadaljnjim samoizobraţevanjem in 

vključevanjem v aktualna dogajanja na področju umetnostne terapije doma in v 

mednarodnem prostoru; 

o uporaba znanstveno raziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih 

okoliščinah; 

o originalnost in kreativnost pri reševanju strokovnih problemov in pri 

raziskovalnem delu: diplomant ustvarjalno prilagaja in kritično ocenjuje nove 

poglede in koncepte v praksi in teoriji umetnostne terapije; razvija izvirne pristope 

v procesu pomoči z umetnostjo; sistematično spremlja in raziskuje proces in 

učinke svojega dela; 

o prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za 

razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmoţnosti za vodenje 

skupinskega procesa: diplomant se zaveda različnih načinov komuniciranja v 

interakciji z različnimi sogovorniki – klienti, sodelavci, javnostjo; je zmoţen 

obvladovati različne pritiske in ovire v procesu izvajanja pomoči z umetnostjo; 

pozna in upošteva vedenje, osebnostne značilnosti, skupinsko dinamiko in vidike 

svetovanja; se zaveda celovitosti posameznika kot bio-psiho-socialne enote in 

enkratnosti; ima ţe nekaj praktičnih izkušenj z metodami umetnostne terapije pri 

delu z različnimi klienti s posebnimi potrebami; ima izkušnje z individualnim in s 

skupinskim delom kot udeleţenec in facilitator; zna razvijati in vzpostaviti 

terapevtski odnos klient–terapevt ter vzpostavljati in lajšati procese medosebnih 

odnosov znotraj skupin; zmore ustvarjati varno okolje za klientovo počutje in 

potek terapevtsko umetnostnega procesa; se zaveda nujnosti redne supervizije za 

učinkovito izvajanje lastne umetnostnoterapevtske prakse in za preprečevanje 

lastnega izgorevanja. 

Sestavni del programa je praktično izobraţevanje v delovnem okolju, ki omogoča 

izvajanje oziroma uvajanje pomoči z umetnostjo – umetnostnoterapevtskih 

dejavnosti ter izvajanje projektne, aplikativne in razvojne raziskovalne naloge.1 

                                                 
1
 Pridobljeno 20. 7. 2011 s spleta: 

http://www.uni-lj.si/files/INTRANET/userfiles/komisije/za_mag_studij/Gradiva%20za%20seje/1konstitut_seja140110/5-

PZU-vloga-9-12.pdf 
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2.1.4   Umetnostna področja, na katerih se izvajajo terapije 

Terapije z uporabo umetnostnih izraznih sredstev delimo na štiri glavna 

področja. Opredeljuje jih umetnostni medij, v katerem se izvajajo; dramska, gibno-

plesna, glasbena in likovna terapija. Z napredkom tehnologij pa jih dopolnjujejo še 

specifični mediji, kot so film, video, fotografija,  računalniška animacija idr. 

Podrobneje bomo spoznali terapijo z likovnim izraţanjem. 

2.1.4.1   Terapija z likovnim izražanjem 

Vse ugotovitve, ki smo jih navedli v predhodnih poglavjih o uporabi terapij z 

umetnostnimi izraznimi sredstvi, lahko apliciramo tudi na likovno področje. Od drugih 

področjih  se razlikuje po dejstvu, da pri likovnem ustvarjanju ustvarjalec ni 

neposredno izpostavljen gledalcu kot v  plesni, glasbeni ali dramski dejavnosti. Tudi v 

skupini ustvarja intimno in mu ni treba svojega izdelka deliti z drugimi, če tega ne 

ţeli. Če postavimo tezo, da pomeni za vsakega ustvarjalca stik z lastnim ustvarjalnim 

delom  stik z lastno notranjostjo, pomeni delitev stvaritve z gledalci privolitev v 

vpogled v njegov  jaz. 

Terapija z likovnim izraţanjem je terapija z ustvarjanjem podob, ki nastajajo v 

človekovi podzavesti in se utelešajo v pikah, črtah, barvah, oblikah, ploskvah, 

prostorskih oblikah in volumnih; z materiali, ki spodbujajo likovno oblikovanje, s 

skladnim gibanjem po prostoru (Marinič 2005). S pomočjo kreativno likovne 

ekspresije lahko posameznik ponovno sestavi mozaik lastne poti razvoja, 

samopodobe in samospoštovanja ter samozavedanja. V skupini je likovno izraţanje 

sredstvo za izraţanje osebnih čustev, misli in občutkov drugim ljudem. Namen ni 

izdelovanje dovršenih umetniških izdelkov za ocenjevanje po strokovno estetskih 

merilih. Dostopno in primerno je za vse in ne samo za nadarjene in šolane (Vogelnik 

1996). 

Mc Niff (1988) opredeljuje likovno izraţanje v skupini ali individualno s 

terapevtom kot varen prostor – sproščeno okolje, ki uporabniku daje moţnost 

vpogleda v osebne drame, potovanja, meditacije s pomočjo likovnih materialov. V 

tem prostoru delamo z risbami, slikami, kiparskimi oblikami in verbalno, pri čemer sta 

uporabnik in terapevt osredotočena na sobivanje. 
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Učiti se likovni jezik pomeni osvajati bivanjski prostor, komunicirati na zelo 

primaren, neverbalen način. Likovni jezik je oseben, vendar čitljiv. Njegova moč je v 

izrabi likovnih sredstev. Je dober terapevtski medij in odraz notranje nujnosti. 

Umetnosti duševno in drugače bolnih ni, je samo dobra ali slaba likovnost. (Gorjup 

1999). 

Gorjup (1999) natančno opredeljuje, kakšna je odgovornost likovnega 

terapevta do njegovega gojenca oziroma bolnika. Naloga terapevta je, da pozorno in 

temeljito opazuje, odprto in sproščeno, pa hkrati natančno organizira proces delovne 

terapije. Zaznal naj bi vsa sprotna dogajanja in ustrezno prilagodil potek likovno 

terapevtskih aktivnosti. Predvsem mora biti pozoren, da: 

– izhaja iz individualnih potreb posameznika, iz njegovega celostnega 

bivanjskega statusa, stopnje prizadetosti, ţelja, potreb; 

– vodi proces, je svetovalec in likovni mentor. 

S svojim zgledom likovnega prakticiranja naj se terapevt pomeša v skupino 

uporabnikov in ustvarja z njimi, z učinkovito uporabo likovnih sredstev naj skuša 

privesti likovno dejavnost na polnejšo, kakovostnejšo raven. Likovni terapevt se 

zaveda dejstva, da je vsakršna likovna dejavnost boljša od nikakršne. Ker se 

uporabniki lahko zelo razlikujejo po stopnjah osebnih zmoţnosti, lahko nepremišljeno 

dvigovanje kriterijev zahtevnosti hitro privede do zelo negativnih učinkov. Treba je 

prisluhniti verbalnim interpretacijam in opaziti neverbalna sporočanja uporabnikov: 

likovno izraţanje s svojo neposrednostjo je najboljša vez med terapevtom in 

uporabnikom. 

Kaj ima terapija z likovnim izraţanjem, česar delovna oziroma zaposlitvena 

terapija nima? Ima svoj rehabilitacijski, vzdrţevalni, diagnostični, zdravilni pomen. 

Zdravilnost – sevanje, ţarčenje likovnosti pa je širši duhovno-energetski pojem. Gre 

za objektivno ugotovljeno pozitivno učinkovanje likovnega medija samega, likovnega 

dela in njegovih rezultatov, likovne materije in artikuliranih likovnih odnosov. Likovna 

sredstva s svojo sevnostjo vplivajo zdravilno, pozitivno in stimulativno, lahko pa  

učinkujejo tudi negativno in rušilno. To se lahko zgodi, kadar uporabnik zaradi 

kakšne travmatične izkušnje ali psihotične motnje negativno ali nepredvideno 

odreagira na uporabo določene barve, lahko se zgodi, da ga razburi določen motiv 
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ipd. V takih primerih sta najpomembnejša terapevtovo prepoznavanje problema in 

njegov ustrezen odziv. 

Pri terapiji z likovnim izraţanjem naj bi terapevt za uspešno delo razumel in upošteval 

tri temeljne stvari: 

– poznavanje sebe in zavedanje lastnih meja, 

– poznavanje likovnega medija, 

– poznavanje udeleţencev v skupini (kot članov skupine ali kot posameznikov) 

(Warren 1993). 

Pri terapiji z likovnim izraţanjem so zastopana naslednja likovna področja: risanje, 

slikanje, kiparstvo, grafika in arhitekturno oblikovanje. Verjetno se v praksi 

najpogosteje izvajajo prve tri naštete dejavnosti, vendar sta tudi grafika in 

arhitekturno oblikovanje terapevtsko zanimiva. 

2.1.4.1.1 Likovna področja in njihova izrazna sredstva 

 Risanje 

Risanje predstavlja temeljno likovno področje, saj ga kot začetno stopnjo 

uporabljajo vsa druga likovna oblikovalna področja, samostojno pa nastopa kot 

ţlahtna likovna panoga, v kateri se je mogoče kompleksno likovno izraziti (Muhovič 

1999). Risanje je način likovnega izraţanja, kjer  uporabnik uporablja različne 

risarske materiale in pri tem uporablja preteţno moţnosti linije. Risarska tehnika se 

običajno imenuje po materialu in pripomočku, s katerim rišemo, npr. oglje, kreda, 

pero, flomaster, rotring, svinčnik. Risanje je – bolj kot slikanje – izbiranje, izpuščanje, 

odločanje in duhovno zajemanje, zato je zelo neposredno in intimno izraţanje 

avtorjeve individualnosti, je najbolj spontani zapis njegove misli in doţivljanja sebe in 

sveta (Butina 1995). Risba je torej rezultat posebne oblike mišljenja, pri kateri 

»meglene« zamisli dobijo jasno obliko. Ta način razmišljanja ni omejen le na 

umetniško področje, marveč je koristen za vsa področja človekovih dejavnosti. Risbo 

si nariše mizar, kadar hoče narediti drugačno mizo; nariše jo znanstvenik, kadar si 

hoče nazorno pojasniti odnose med posameznimi sestavinami ali količinami; riše jo 

košarkarski trener, ko igralcem pojasnjuje taktiko; riše jo meteorolog, ko pojasnjuje 

vremenske razmere; zelo veliko rišejo tudi učitelji, ko ţelijo zapletene vsebine 

predstaviti učencem na enostavnejši način (Muhovič 1999). 
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Likovna izrazila risanja so točke, črte, oblike (odprte in zaprte), svetlo-temni 

odnosi. 

Pri načrtovanju likovnih nalog za izvajanje terapevtskih dejavnosti lahko 

izvajalec uporabnikom ponudi veliko različnih likovnih tehnik, ki jih je mogoče med 

sabo tudi kombinirati. Delimo jih na suhe risarske tehnike, kot so risanje: s 

svinčnikom,  voščenkami,  oljnim pastelom,  kredo,  ogljem,  kemičnim svinčnikom; 

in tekoče risarske tehnike, kot so risanje s tušem in paličico,  tušem in peresom,  

tušem in čopičem,  flomastri,  brisalcem črnila ... Risarska podlaga so običajno risalni 

listi ter različni papirji in kartoni. 

 Slikanje 

Slikanje oziroma slikarstvo je področje likovnega ustvarjanja, ki ima za osnovo 

ploskev. Slikar gradi kompozicijo s pomočjo barv, ploskev, linij in z njimi lahko 

prikaţe na ploskvi iluzijo plastičnih oblik, prostorov in drugih pojavov iz 

tridimenzionalnega sveta ali pa zgolj abstraktno barvno kompozicijo (Šuštaršič 2004). 

Za slikanje so najbolj značilna likovno-izrazna sredstva barve in odnosi med 

njimi. Barve delimo na nevtralne, ki so sive z belo in črno, in na barve barvnega 

spektra. Le-te delimo na primarne, sekundarne in terciarne barve. Ne bomo se 

poglabljali v likovno teorijo, ampak bomo našteli glavne slikarske tehnike, ki se 

uporabljajo pri vzgojno-izobraţevalnem delu in pri terapevtskih dejavnostih. Te so: 

slikanje z akrilnimi barvami,  temperami, akvareli, z nestrupenimi zidnimi in prstnimi 

barvami; kolaţ, pri katerem lahko uporabljamo najrazličnejše materiale, od barvnih 

papirjev, blaga, revij do naravnih materialov idr. Redkeje se za slikanje uporablja 

oljne barve, ker so zahtevnejše za  uporabo, so draţje in za podlago zahtevajo 

platno. Za preostale barve lahko za podlago uporabimo različne papirje in kartone. 

Seveda pa smo tudi pri izbiri podlag lahko inovativni. Med zahtevnejše slikarske 

tehnike sodi še izdelovanje mozaika, za katerega lahko uporabimo stare keramične 

ploščice, kamenčke, školjke, steklo idr. 

 Kiparstvo 

Za kiparstvo je značilno izraţanje v tridimenzionalnih oblikah. Glavni izrazni 

sredstvi pri kiparskem oziroma plastičnem izraţanju sta volumen in površina. 

Razlikujemo prostostoječo in reliefno plastiko. Relief je plastična oblika, ki je vezana 

na ploskev. Poleg kiparskega ima tudi slikarski značaj. Glede na plastično izraţanje in 
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konstrukcijo pri prostostoječi plastiki lahko razlikujemo med polno plastiko, votlo 

plastiko in montaţno plastiko ter njihovimi kombinacijami. V kompozicijo kipa je 

lahko poleg polnega vključen tudi prazni oziroma negativni prostor. 

Tehnični postopek kiparskega oblikovanja lahko sloni na odvzemanju ali 

dodajanju snovi. Poleg klasičnih kiparskih materialov, kot so kamen, les, bron, mavec 

in glina, so se na začetku 20. stoletja začele pojavljati tehnike, kot so montaţna in 

konstruirana plastika, izdelovanje kipov iz ţice, papirja, plastičnih mas ipd. 

Pri izobraţevalnem in terapevtskem delu se najpogosteje uporablja glina, 

redkeje les in mavec. Vse pogosteje pa se uporabljajo različni odpadni materiali, iz 

katerih nastajajo zanimive montaţne plastike, mobili, reliefi in drugi  domiselni kipi. 

 Grafika 

Grafika je področje, ki ni vezano na določena likovna izrazila, ampak na način 

in postopke izdelave tiskalne plošče in njeno odtiskovanje. Pri grafiki lahko 

uporabljamo risarska ali slikarska likovna izrazila, pomembno pa je, da končni izdelek 

dobimo z odtisom. Odtiskujemo grafične matrice in pečatnike iz različnih materialov. 

Izdelku pri grafiki pravimo odtis oziroma grafika (grafični list). 

Pri odtiskovanju uporabljamo materiale in postopke, ki jih prilagajamo glede 

na starost in sposobnost uporabnikov.  Najpogosteje uporabljene tehnike so: tisk s 

pečatnikom, tisk s šablono, tisk z naravnimi materiali, kolaţni tisk, kolagrafija, 

monotipija. Zahtevnejše grafične tehnike, kot so linorez, lesorez ipd., pa zahtevajo 

veliko spretnosti in znanja ter primerna orodja in materiale (tiskarska preša, specialni 

grafični papirji …) Vse bolj se uveljavlja tudi računalniška grafika, ki omogoča 

zanimive nove postopke likovnega izraţanja. 

 Arhitekturno oblikovanje 

Arhitekturno oblikovanje se ukvarja s prostorom in najrazličnejšimi posegi 

vanj. V sodobnejši likovni umetnosti pa najdemo podobnosti z instalacijami, krajinsko 

umetnostjo (land art), prostorsko določenimi kiparskimi projekti (site specific) in 

podobnim. Pri arhitekturnem oblikovanju nastajajo prostorski objekti in prostorske 

postavitve. 

Osnovno likovno izrazilo je prostor, ki je tudi osnovni likovni element 

arhitekture. Osnovni pojmi arhitekturnega prostora so njegove dimenzije: višina, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                  Iris Kosmatin 

- 22 - 

širina in globina. Prostor oblikujemo  tako, da ga ograjujemo. Tako dobimo zaprt, 

polzaprt, polodprt in odprt prostor, zunanji ali notranji prostor. 

 

2.2  Ustvarjalnost, motivacija in sproščenost 

»Storilnost je močno odvisna od vsakokratne motivacije. Motivacija pa je 

zadeva emocij; vsaj toliko kot razuma. Motivacija sloni namreč na potrebah, potrebe 

pa doţivlja organizem na emocionalni podlagi.« (Trstenjak 1981: str. 22) 

V samo dveh povedih so zajeti vsi trije spodaj opisani pojmi, ki v velikem 

obsegu  obvladujejo človekovo delovanje v našem vesolju. Med seboj so neločljivo 

povezani, o njih je bilo napisanih ogromno knjig, toda še vedno  posameznik  odloča, 

kateri motivi in čustva (v oţjem pomenu – sproščenost) ga vodijo na njegovi 

ustvarjalni poti skozi ţivljenje. 

2.2.1   Ustvarjalnost 

Trstenjak (1981) se v uvodu knjige Psihologija ustvarjalnosti sprašuje, kaj je 

človekova ustvarjalnost. V čem naj vidimo bistvo njenega procesa? Kako se razvija? V 

čem se razlikuje od drugih duševnih dejavnosti? Kateri dejavniki jo omogočajo? 

Čeprav ne moremo priti do konca, se moramo spoprijeti s tem problemom, saj 

globoko posega v vse človekovo kulturno prizadevanje; saj je vsa kulturna zgodovina 

z vso stavbo civilizacije sad človekove ustvarjalnosti. 

Ustvarjalnost je eden izmed glavnih načinov, s katerimi se človek otrese spon 

svojih pogojenih odzivov in vsakdanjih odločitev. Ustvarjalnost ni samo izvirnost in 

neomejena svoboda, ima tudi omejitve: čeprav uporablja metode, ki se razlikujejo od 

vsakdanjega mišljenja, se mora s tem mišljenjem skladati. To pomeni, da mora biti 

nekaj, kar vsakdanje mišljenje razume, sprejema in upošteva. Matussek (1976) piše, 

da je ustvarjalno izraţanje izvirno, domiselno, prilagodljivo odkrivanje in edinstveno 

novo. Ustvarjalni potenciali so v vsakem človeku in se lahko udejanjijo v katerikoli 

ţivljenjski situaciji. Ustvarjalnost ni samo lastnost nadarjenih ljudi, temveč je lastna 

vsakomur od nas. Ni odvisna od podedovanega daru, okolja ali vzgoje; je funkcija 

jaza vsakogar izmed nas. Arieti se strinja z Matusskom, le da loči med veliko 

ustvarjalnostjo, ki jo imajo samo nekateri, in običajno, ki je skoraj v vsakomer izmed 
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nas. Velika ustvarjalnost prinaša velike človeške doseţke in druţbeni napredek. 

Običajna ustvarjalnost pa daje občutek zadovoljstva in lahko premaguje občutek 

frustracije ter tako človeku zagotavlja temeljni, pozitivni odnos do sebe in ţivljenja. 

Čeprav nimamo nobene enotne opredelitve ustvarjalnosti, lahko poskusimo 

najti nekaj skupnih imenovalcev različnih avtorjev, ki so raziskovali pojav 

ustvarjalnosti. 

Wallas je leta 1926 postavil teorijo, ki so jo z manjšimi spremembami povzeli 

tudi drugi teoretiki ustvarjalnosti. Po njegovem je ustvarjalni proces sestavljen iz 

štirih stopenj: iz preparacije, inkubacije, iluminacije in verifikacije. V fazi preparacije 

se ustvarjalec pripravlja na delo: prepusti se mislim, zbira, išče, prisluškuje 

sugestijam, se prepušča fantazijam. V fazi inkubacuje, ki lahko traja nekaj minut, 

mesecev ali let, se nabrani material obdeluje in organizira na način, ki ga ne 

poznamo ali pa se ga le malo zavedamo. Lahko rečemo, da v tej fazi zorijo podatki, 

da »čas nima časa«. Iluminacija dobesedno pomeni razsvetljenje – pride, ko 

ustvarjalec zagleda rešitev problema. Pogosto uporabimo zanjo tudi izraz inspiracija, 

navdih. Lahko je to nekakšna slutnja,  popoln uvid ali rezultat prizadevanja. Navdih 

se lahko hitro pojavi, vendar tudi hitro izgine in lahko propade, če ga človek ne 

zapiše. Stanje verifikacije omogoči dokončno sprejetje ob kritičnem ovrednotenju 

ustvarjalca (Arieti 1976, po Meden - Klavora 2008). 

Prva sistematična raziskava ustvarjalnosti se začenja z Guilfordom (1956), ki 

ustvarjalnost enači z divergentnim mišljenjem. Le-to  izhaja iz odprtih vprašanj, ki 

dopuščajo več pravilnih rešitev, hkrati pa ustvarjalnost po Guilfordovem mnenju 

vsebuje tudi mnoţico konvergentnih miselnih funkcij, kjer je vprašanje ţe določeno v 

smeri ene same pravilne rešitve. 

Trstenjak (1981) povzema teorije različnih avtorjev, ki so proučevali 

ustvarjalnost predvsem s psihološkega vidika. Flanagan podobno kot Barron meni, da 

se ustvarjalnost pokaţe v tem, da prinese nekaj novega v stvari – poudarek je tu v 

novosti, kjer te ideje ali proizvoda sploh še ni bilo. Čeprav jo ločuje od produktivnosti 

in bistroumnosti, pa poudarja, da vsaka ustvarjalnost tako ali drugače vsebuje tudi 

bistroumnost, ker izbira izvirne in nenavadne poti pri reševanju problemov. Golovin 

vidi bistveno značilnost ustvarjalnosti v tem, da prekaša prejšnje izkušnje in se jim v 

določenem obsegu tudi upira. 
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Posebno pojmovanje so razvili ameriški raziskovalci, kot so Arnold, Whiting in 

Osborn. Menijo, da vsebuje ustvarjalnost mentalne procese, v katerih je preteklo 

izkustvo kombinirano z nekaterimi premaknitvami, tako da vzniknejo novi vzorci, novi 

načrti in nove ureditve, ki bolje zadostijo potrebam človeštva. Whiting poudarja, da 

je treba ustvarjalnost ločiti od izvirnosti. Vsako ustvarjalno mišljenje je izvirno, toda 

ni vsako izvirno mišljenje tudi ustvarjalno. Po njegovem je izvirno proizvajanje novih 

idej, zamisli in načrtov samo takrat ustvarjalno, če je obenem koristno, se pravi 

uporabno, tako da zadošča kakšni človekovi potrebi. Iz te miselnosti izhaja tudi 

Osbornova metoda obleganja moţganov oziroma tako imenovani »brainstorming«, 

metoda, ki gre v smeri skupinskega reševanja problemov. Temeljna misel pa je v 

prepričanju, da se da ustvarjalnosti z vajo naučiti in z učenjem izpopolnjevati. Tu se 

kaţe miselnost ameriških psihologov, kjer sta v ospredju proces učenja in njegova 

pomembnost za uspeh v ţivljenju. (Trstenjak 1981) 

Pomemben teoretik na področju raziskovanja ustvarjalnosti Hilgard je prvi 

poudaril, da gre pri ustvarjalnosti predvsem za odkrivanje, se pravi zastavljanje, 

odpiranje problemov, ne pa za njihovo reševanje. Večkrat je namreč s zastavljanjem 

problema nakazana tudi ţe rešitev. Tudi Getzels in Csikszentimihalyi postavljata v 

ospredje ustvarjalnosti zastavljanje problemov, ne pa reševanje. V ta namen je 

potrebna naivnost, to je čut za spontanost, bistroumnost in neobremenjenost s 

konvencionalnostjo in dognanostjo. Pri tem se Getzels sklicuje celo na Einstena, ki je 

izjavil, da je naivnost potrebna tudi v znanosti, češ da ga je »nerazumevanje starih 

zakonov pripeljalo do odkritja novih«. Rohr pojmuje kreativni proces kot optimalno 

prestrukturiranje problemskih in konfliktnih situacij. Pri tem je ta proces vedno 

izviren, kar pomeni prestrukturiranje zgodovinsko in individualno do takrat 

neznanega dogodka. Razlikuje pa med procesi, ki so usmerjeni na določen cilj 

oziroma rešitev nezadovoljive situacije, kjer pot ni znana, in na procese, kjer nista 

znana ne pot in ne cilj – cilj je tu v prestrukturiranju situacije same – taki so zlasti vsi 

svobodno umetniški procesi, a tudi znanstveni, ki prvenstveno vprašanja odpirajo, ne 

pa rešujejo. (Trstenjak 1981) 

Če povzamemo navedena mnenja, kljub različnostim lahko najdemo nekaj 

skupnih imenovalcev, med katerimi je na prvem mestu poudarek na »novosti«. 

Čeprav se avtorji v natančni opredelitvi ustvarjalnosti izogibajo pojmovnemu 
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razčiščevanju, je vendarle pri vseh v ozadju kot samo po sebi razumljiva postavka 

pojem ustvarjalnosti v njegovem prvotnem etimološkem pomenu, se pravi »iz nič 

nekaj narediti, česar prej ni bilo«. Čeprav je »iz nič« v jedru protislovno, kajti iz niča 

vedno dobimo le nič, pa je vendarle prav v tem pojmovanju nečesa docela novega, 

česar prej ni bilo, izraţena razlika med »golo« produktivnostjo in ustvarjalnostjo. Z 

ustvarjalnostjo hočemo temeljiteje, koreniteje in močneje izraziti prav to novost 

proizvodov v nasprotju s prejšnjim stanjem, ko sedanjega še ni bilo. Pri 

neustvarjalnem delovanju gre torej za kvantitativno produktivnost, pri ustvarjalnem 

pa za kvalitativno. 

Ustvarjalnost se razteza v dveh smereh: znanstveni in umetniški. Znanstvena 

ustvarjalnost je mišljena predvsem kot razumsko odpiranje in reševanje problemov. 

Pri umetniški ustvarjalnosti pa ne gre za odpiranje in še manj za reševanje 

problemov, temveč za usmerjenost in naravnanost k spontanemu odpiranju in 

oblikovanju novih svetov ter iskanju in ustvarjanju novih podob, najsi bo to v 

likovnem, glasbenem ali jezikovno simboličnem okviru (Trstenjak 1981). 

2.2.1.1   Likovna ustvarjalnost 

Res je sicer, da ima vsako umetnostno področje svoje zakone, svoje metode 

in cilje, sredstva in tehnike, toda psihološki proces ustvarjanja je vendarle pri vseh 

umetnostih isti. Tako pravi Rodin (Trstenjak 1981): »Saj ni vaţno, ali je to skulptura 

ali literatura, da le občinstvo najde v stvari korist in uţitek. Slikarstvo, kiparstvo, 

knjiţevnost in glasba so si bliţe med seboj, kakor na splošno mislimo. Vse vrste 

umetnosti izraţajo čustva, ki jih ima človekova duša ob naravi, le izrazna sredstva so 

različna.«  

»Likovno ustvarjanje je delovanje, preoblikovanje situacij v prostoru (okolju), 

izvirno preoblikovanje informacij, odpiranje problemov. Torej gre za likovno 

opredmetenje notranje »predelave materije« (Tacol 1999: str 36). Kot smo ţe 

omenili, o ustvarjalni misli in originalni ideji govorimo takrat, kadar je ta enkratna, 

neponovljiva in izjemna. Tako originalnost v likovnosti iščemo v načinu oblikovnosti 

sporočila, kjer niso najpomembnejši motivi, temveč način oblikovanja teh motivov. Za 

likovno ustvarjalnost so zelo pomembni fleksibilnost in divergentnost mišljenja in 

likovne zmoţnosti ter pravilno in občutljivo zaznavanje, vizualni spomin, spretnost in 
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motorična občutljivost. Ustvarjalno izraţanje je tisto, ki nastane s kritičnim 

presojanjem in ustvarjalnim reševanjem likovnih problemov.  

Ustvarjalnost ni enovita lastnost in zmoţnost slehernega človeka. Fiziološko 

osnovo najdemo v različno delujočih moţganskih hemisferah. V levi hemisferi 

potekajo razumski, besedni analitični procesi, v desni pa prostorski, vizualni, 

čustveni, intuitivni, sintetizirajoči procesi. Tu je tudi osnova za ustvarjalne dejavnosti, 

vendar v medsebojni interakciji z levo, »razumsko« hemisfero (Tacol 1999). 

Otrokova ustvarjalnost se naglo razvija do šestega leta, nato sledi obdobje 

upočasnjenega razvoja inventivne ustvarjalnosti do devetega leta, ko ustvarjalnost 

upada, po devetem letu pa je razvoj do trinajstega leta spet zelo intenziven. Po 

trinajstem letu ustvarjalnost upada, ponovno pa raste po petnajstem letu, vendar je 

močno odvisna od vplivov okolja. To je ugotovil Torrance je v svoji raziskavi (1983). 

V njej se je poglobljeno posvetil tistim razredom, v katerih ni prišlo do omenjenega 

upada ustvarjalnosti. Prišel je do zelo pomembne ugotovitve: učitelji so v razredih, v 

katerih so se učenci bolj ustvarjalno izraţali, uporabljali bolj ustvarjalne načine dela in 

s tem preprečili  upad oziroma zastoj ustvarjalnosti. To nas utrjuje v prepričanju, da 

je sicer naraven upad likovne ustvarjalnosti pri učencih po trinajstem letu z 

ustreznimi načini dela mogoče vsaj upočasniti (Podobnik 2010). 

Berce Golobova in Karlavaris (5) navajata naslednje dejavnike ustvarjalnosti 

na likovnem področju: 

o Fleksibilnost – iskanje novih poti in proţnost pri reševanju likovnih problemov. 

Iznajdljivost v mišljenju in vzpostavljanje novih asociacij, kombinacij itn. 

o Fluentnost – nove, razgibane, bogate ideje in zmoţnost organiziranja ideje za 

rešitev likovno-teoretičnega problema z izraznimi sredstvi in s postopki dela v 

določeni likovni tehniki. 

o Originalnost – izvirna, enkratna, svojstvena, samonikla, neobičajna, redka 

rešitev in odkrivanje novega, osebnega, neponovljivega. 

o Redefinicija – nove rešitve, ki so nastale na temelju obvladanih delovnih 

postopkov in likovno izraznih sredstev. 

o Elaboracija – razgradnja idej, izbor najboljše ideje (motiva), načina izvedbe, 

zmoţnost izpeljave raziskovalnega procesa od ideje do rezultata (zmoţnost 

komponiranja). 
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o Občutljivost za probleme – največja zmoţnost ustvarjalnega mišljenja. To je 

zmoţnost spoznavanja bistva (ločevanje bistvenega od nebistvenega) (prav 

tam). 

2.2.2   Motivacija 

Motivacija je proces vzbujanja človekove dejavnosti, njenega usmerjanja na 

določene predmete, da bi se dosegli določeni cilji. Motivi so gibalne sile, ki dejavnost 

izzivajo, krepijo in usmerjajo v cilje (Berce - Golob 1993). 

Motivacija je za socialno vedenje ena najpomembnejših psihičnih funkcij in 

daje vsakemu človeku značilen pečat posebnosti ali celo enkratnosti. Pri nobenem 

človeku se povsem isti motivi ne ponovijo. 

Motivacija se pojavlja v obliki potreb, gonov, nagibov, nagnjenj, ţelja, teţenj, 

interesov, hotenj, kar vse skupaj običajno imenujemo motivi ali nagibi. Delovanje 

raznih nagibov ali motivov povzroči v človeku določeno stanje – motivacijo, na osnovi 

katere se nagiba k določenim predmetom, ki predstavljajo vsebino motivov, ali 

odvrača od njih. 

Psihologi pravijo, da ni nobeno človekovo obnašanje zgolj eksplozija energije, 

ki bi sproţila vrsto nesmotrnih reakcij, ampak se za njim vedno skriva »neka notranja 

sila«, nagib ali motiv, ki ga usmerja k nekemu cilju. To mu zagotavlja zadovoljitev 

določenih potreb ter uresničitev aspiracij in interesov. Vedenje brez psihične kontrole, 

brez motivov, smeri dogajanja in smisla, zasledimo le v skrajnih bolezenskih primerih. 

Vsaka od psiholoških teorij se je ustavila tudi ob vprašanju motivov, ob tem, kaj 

pravzaprav sproţi človekovo obnašanje in ga naganja k določenim reakcijam. 

Osnovna teoretična izhodišča za motivacijo najdemo v delih s področja 

osebnostne, socialne in pedagoške psihologije ter nekaterih drugih psiholoških 

področij, kjer so poskušali dognati izvor motivacije tudi eksperimentalno. Najprej so 

jo interpretirali s pomočjo instinktov, od Dougalla leta 1908 preko Freuda do Hindeja, 

ki se je še sredi šestdesetih let zatekal k tovrstnim razlagam. Vzporedno s tem 

konceptom se je razvijala teorija o motivaciji kot posledici človekovih nagonov, 

behavioristi (Spencer, Thorndike, Hull in Skiner) pa so podali koncept o motivaciji po 

»teoriji ojačanja«. Celotno motivacijo so zreducirali na draţljaje iz okolja. Menili so, 

da draţljaji delujejo kot nagrada ali kazen za osebo, ki jih sprejema v povezavi s 
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predhodnimi oblikami obnašanja in temu ustrezno nanje reagira. Tako se v 

nadaljnjem procesu določene oblike obnašanja okrepijo, razvijajo, pravimo, da so 

osebe zanje bolj motivirane, druge pa se postopoma izbrišejo in jih med reakcijami 

ljudi zaradi negativnega pogojevanja ne najdemo več. Na videz je behavioristična 

teorija o motivaciji jasna, utemeljena in logična, zato jo neredko sprejemamo s 

premalo kritičnosti. Ena izmed pomanjkljivosti je ta, da so bili vsi poskusi, na katerih 

sloni, opravljeni na ţivalih, druga pomanjkljivost pa je, da zanemarja celotno 

področje socialnih motivov in zavestnega preusmerjanja lastnega obnašanja in 

lastnih odločitev ter subjektivno pogojenih psihodinamičnih premikov, ki predstavljajo 

osnovo človekovih motivov. 

Nasproti behavioristični teoriji mehanično pojmovanih vplivov je francoski 

socialni psiholog Lobrot razvil »teorijo večdimenzionalnih vplivov« in »teorijo 

ocenjevanja vplivov«. Ta se je le delno pribliţala poznejšim raziskavam pod vplivom 

socialne psihologije Maslowa in Fromma in drugih, ki so v nasprotju s prejšnjimi 

avtorji potisnili v ozadje fiziološke potrebe in poudarili druge človekove potrebe ali 

»potrebe višjega ranga«. 

Po Maslowu (Kranjc 1982), ki je razvil tako imenovano holistično-dinamično 

teorijo motivacije, imamo ljudje hierarhijo potreb, ki se razteza od niţjih potreb po 

preţivetju in varnosti do višjih potreb po samouresničevanju oziroma po 

samoaktualizaciji. Zadovoljitev niţjih potreb je pogoj, da se pojavijo višje, da človek 

realizira osebni potencial, aktivira svoje naravne danosti in jih uporabi. Tako zadovolji 

potrebo po samouresničevanju, ki je vrhunec motivacije, ţelje in naprezanja, da 

»mora človek postati to, kar je lahko«.         

Maslow je razdelil potrebe v dve skupini: potrebe pomanjkanja in potrebe po 

rasti oziroma potrebe bivanja. Potrebe pomanjkanja so potrebe niţjega nivoja, med 

katere prišteva: fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po sprejetosti 

(pripadnosti) in ljubezni ter potrebe po samospoštovanju in spoštovanju drugih. Med 

potrebe rasti oziroma potrebe višjega nivoja pa prišteva: potrebe po spoznavanju, 

estetske potrebe in potrebe po samouresničevanju. Motivacija za uresničevanje niţjih 

potreb upade, ko so te zadovoljene, za potrebe rasti pa je značilna progresivnost. To 

pomeni, da motivacija osebe ne upada, ko so te potrebe zadovoljene, temveč se 

poveča v iskanju nove zadovoljitve. Potrebe pomanjkanja lahko zadovoljimo, potreb 
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bivanja pa nikoli ne moremo zadovoljiti v celoti. Motivacija za njihovo zadovoljevanje 

se nenehno obnavlja, saj je notranje podkrepljena. 

 

Na podlagi na kratko opisanega delčka teorij, ki so se ukvarjale s pojavom 

motivacije, lahko opazimo dve različni izhodišči za človekovo motiviranost: prvo 

izhodišče so vplivi okolja, pohvale, nagrade, strah pred kaznijo, ugled v druţbi itd., ki 

jih lahko poimenujemo tudi posredni razlogi za motivacijo ali zunanja motivacija. 

Drugo izhodišče pa so lastna ţelja po znanju, interesi, ki izhajajo iz potreb po 

duhovni rasti in osebni izpolnitvi. To imenujemo neposredna ali notranja motivacija. 

Nedvomno notranja motivacija zagotavlja večji uspeh pri doseganju zastavljenih 

ciljev, vendar na ţalost materialno naravnana, potrošniška druţba ponuja nešteto 

moţnosti za uporabo napačnih vzgibov, ki motivirajo ljudi.   

 

2.2.2.1  Likovna motivacija 

Med elemente motivacije za likovno izraţanje štejemo vse, kar daje pobude za 

likovno izraţanje, ga usmerja in mu določa intenzivnost in trajanje. Najpomembnejši 

elementi, ki to omogočajo, so:  

– vzburjenje, napetost in zanimanje za likovno dejavnost, 

– notranja in zunanja motivacija, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                  Iris Kosmatin 

- 30 - 

– storilnostna motivacija, 

– zavest o cilju in učenju, 

– nivo aspiracije, 

– radovednost, interes za učenje, 

– likovni motiv, 

– materiali, orodje in tehnika. 

Vzburjenje, napetost in zanimanje za likovno dejavnost so splošni pogoji, da 

do likovnega izraţanja sploh pride. Na to vpliva uporabnikovo2 okolje z vedno novimi 

draţljaji. Ti prihajajo preteţno od izvajalca3, ki s svojo pojavnostjo, urejenostjo ter 

raznolikimi, domiselnimi in nenavadnimi metodami in oblikami dela ter z lastnim 

zgledom pri uporabnikih vzbuja in ohranja ustrezno stopnjo napetosti in s tem 

pozornosti pri likovno-vzgojnem delu (Berce - Golob 1993). 

Tako kot pri vseh človeških dejavnostih sta tudi pri likovnem ustvarjanju 

prisotni notranja in zunanja motivacija. 

Pri notranji motivaciji je cilj delovanja v likovni dejavnosti sami. Uporabnika 

določeno likovno področje zanima, rad bi o tem področju vedel več, rad bi razvil 

svoje ustvarjalne zmoţnosti, čuti potrebo po likovnem izraţanju, notranja spodbuda 

je v njem samem. Ne zanima ga pohvala, ki jo bo dobil za izdelek, zanima ga 

dejavnost sama. 

Pri zunanji motivaciji pa uporabnik deluje preteţno zaradi zunanjih posledic. 

Zanj je  cilj pohvala okolice, da bi bil njegov izdelek na razstavi, da bi se pohvalil pred 

vrstniki in podobno. 

V šolskem sistemu sredstva zunanje motivacije še vedno veljajo. Mnenja 

pedagogov o pohvali in graji, nagradi in kazni, o oceni in njeni povratni informaciji ter 

o tekmovanju in sodelovanju so se dolgo zelo razlikovala. Danes pa večina meni, da 

pri sodobni likovni vzgoji in likovnih dejavnostih, ki se izvajajo v različnih zavodih, 

kjer naj bi vladali demokratični odnosi med uporabnikom in izvajalcem, kjer se 

uporabniki z veseljem likovno izraţajo in so večinoma notranje motivirani, sredstva 

zunanje motivacije niso odločilna za uspeh na tem področju. 

                                                 
2
 Z besedo uporabniki so v nadaljevanju imenovani vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnih procesov v šolah in 

drugih izobraževalnih ustanovah ter delovnih centrih, kjer se izvaja izobraževanje. 
3
 Z besedo izvajalec je označen nosilec vzgojno-izobraževalnega procesa, lahko tudi terapevt. 
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2.2.3   Sproščenost 

»Osebno sproščenost lahko istovetimo z izvirnostjo odločanja, misli in 

izraţanja; vsekakor pa je vedno integralna sestavina in vrelec, iz katerega pronicajo 

izvirne odločitve.« (Trstenjak 1981: str. 53) 

Če hočemo v mladem človeku razvijati izvirnost in z njo ustvarjalnost mišljenja 

in odločanja, ga moramo vzgajati k svobodnosti: k svobodnemu in sproščenemu 

izraţanju misli in čustev, pomagati mu moramo odstranjevati notranje in zunanje 

zavore, nevrotične dispozicije, ki mu hromijo izvirne impulze. Tu pa trčimo ob 

tradicionalne okvire šolstva in vzgoje, ki si je vse stoletje prizadevala, da bi 

odraščajočega človeka miselno in čustveno, v izraţanju in vedenju čim bolj 

uniformirala, prilagajala konvencionalnim normam in oblikam ţivljenja, ker bi sicer s 

svojo nekonvencionalno posebnostjo utegnil postati druţbi nevaren. Imeti tip 

»vzornega otroka« in »pridnega učenca« je bil vedno glavni namen domače in šolske 

vzgoje. Tu so vzgojitelji in učitelji vedno v nevarnosti, da z iztrebljanjem resničnih 

napak in nevarnih nagnjenj v otroku izrujejo tudi pšenico izvirnih in ustvarjalnih 

nagnjenj (Trstenjak 1981). 

Če smo dobro razpoloţeni in sproščeni, se ne le počutimo bolje, ampak smo 

tudi bolj učinkoviti pri delu, učenju, športu itd. Ţe dolgo  vemo, da je pozitivno 

čustvovanje povezano z duševnim in celo telesnim zdravjem. Pozitivna čustva 

ustvarjajo dobro razpoloţenje, negativna pa slabo. 

Naše čustvovanje je pod nadzorom čustvenih središč v moţganih in 

avtonomnega ţivčevja. Na delovanje teh struktur pa običajno ne moremo zavestno 

vplivati s svojo voljo. Toda raziskave so pokazale, da se do neke meje lahko naučimo 

vplivati na svoje čustvene in fiziološke reakcije. 

2.2.3.1   Sproščenost pri likovnem ustvarjanju 

Sproščenost je za ustvarjalnost zelo  pomembna. Več dejavnikov vpliva na 

sproščen pristop k likovnemu ustvarjanju. Najpomembnejše je ustvarjanje 

demokratične interakcije med učiteljem in učenci oziroma med izvajalcem in 

uporabniki, kar pomeni ustvarjalno sodelovanje v procesu likovnega izraţanja. Tako 

naj ne bi bilo spoznavanje likovnih pojmov in izvajanje različnih tehnik samo golo 

izvajanje in zaposlovanje uporabnikov, temveč naj bi bilo podkrepljeno  z 
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doţivljanjem,  spoznavanjem sveta in predmetov v naravi in okolju, z dejavnostmi, 

podkrepljenimi z interesi uporabnikov, z opazovanjem in oţivljanjem znanega, s 

spodbujanjem pogovora, v katerem izraţajo vtise, lastna doţivetja, kritično mnenje … 

(Tacol 2003)  

S takim načinom dela seveda preidemo ţe na naslednji pomembni dejavnik, to 

je notranja motivacija, kar pomeni, da so uporabniki oziroma ustvarjalci pri svojem 

delu avtonomni. Na to lahko vpliva izvajalec z ustreznim načinom delovanja, ki 

spodbuja ţeljo po svojstvenosti likovnega izraţanja. Manjša izvirnost posameznega 

uporabnika lahko kaţe na pomanjkanje samozaupanja v lastne likovne zmoţnosti. 

Zavest, da ni likovno nadarjen, v njem hromi sposobnosti in ga vodi v šablonsko 

reševanje likovnih problemov. Ustrezen pristop k uporabniku je v takem primeru 

odločilen, saj prispeva h gradnji njegovega samozaupanja. Izvajalec naj bi pri tem 

uporabljal individualen pristop do uporabnika in mu dal moţnost, da uporabi 

potencial, v katerem se čuti »močnejšega«.  

Zelo pomemben dejavnik sproščenosti pri uporabnikih je ustvarjanje 

primernega razpoloţenja v skupini. Pri likovni dejavnosti je tako imenovani  

»ustvarjalni nemir« zaţelen. Izvajalec naj uporabnikom dovoli, da se med delom 

gibljejo, si samostojno izbirajo način oziroma pozicijo za likovno izraţanje (sede, 

stoje, mlajši  celo leţe), si samostojno izbirajo prostor, kjer bodo ustvarjali, med 

seboj komunicirajo ali poslušajo glasbo vse dotlej, dokler ne ovirajo drugih pri 

njihovem načinu izraţanja. Sproščenost uporabnikov je mogoče zaznati tudi v 

sklepnem delu likovne dejavnosti, ko svoje izdelke brez zadrege in z veseljem 

pokaţejo in predstavijo svojim prijateljem v skupini ali jih razstavijo. (Podobnik 2010) 

2.3  Metode in oblike dela v vzgojno-izobraževalnem 

procesu 

Z razvojem pedagoške znanosti se je v zadnjem  času, ko se je učni proces 

začel razumevati kot premišljena in organizirana pomoč učencem in drugim 

uporabnikom v različnih izobraţevalnih centrih in zavodih, ko dobiva učitelj oziroma 

izvajalec vlogo aktivnega vodje miselnega procesa uporabnikov, uporabniki pa vlogo 

sooblikovalcev učno-vzgojnega procesa, spremenilo tudi gledanje na pomembnost 
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izbora učnih oblik in metod. Od didaktične situacije je odvisno, katera vrsta dela bo 

prišla do izraza v učnem procesu. (Tacol 2003) 

O delitvi in razporeditvi oblik in metod dela obstaja v splošni didaktiki veliko 

različnih mnenj. Avtorji tega dela didaktike se opirajo na raziskave, ki so jih izvedli v 

zvezi z opredelitvijo oblik in metod dela, izhajajoč iz uporabnikove in izvajalčeve 

sposobnosti, vzgojno-izobraţevalnih smotrov in učne snovi, učnih sredstev in 

pripomočkov, delovnih, prostorskih in materialnih moţnosti, učnega predmeta, 

razvojne stopnje uporabnikov itd. Vsi sodobni avtorji pa se strinjajo, da imajo oblike 

in metode dela dvostranski pomen, saj se nanašajo na načine dela izvajalcev učnega 

procesa in njegovih uporabnikov. So sestavni del učnega dela v vseh fazah učnega 

procesa.  

Preden opredelimo oblike in metode dela pri likovnem pouku, navedimo 

delitev oblik in metod, kot jih opredeljujeta Koletič in Poljak. Delo z uporabniki in delo 

samih uporabnikov ima štiri socialne oblike: frontalno delo, delo s posamezniki, 

skupinsko delo in delo v dvoje. Glede na pomen vloge izvajalca učnega procesa sta 

opredeljeni tudi neposredna (direktna) in posredna (indirektna) oblika dela. V 

didaktiki so deljena mnenja o številu učnih metod in njihovi klasifikaciji, toda v 

sodobni šoli so najbolj uporabljene splošne didaktične metode: metoda ustnega 

razlaganja, metoda razgovora, metoda kazanja ali demonstracije, dokumentacijska 

metoda, metoda laboratorijskih del (Berce - Golob 1993). 

Ker je likovno-vzgojni proces kompleksen, celosten in dinamičen, zahteva 

uporabo vseh oblik in metod učnega dela. Zato lahko zasledimo pri likovnem pouku 

izvajalčevo razlago in delo s tekstom, kar je sicer tipično za druga predmetna 

področja, ter popolnoma individualno in samostojno delo, ki pri marsikaterem 

drugem predmetu ne pride v poštev (prav tam). 

2.3.1   Oblike dela v procesu likovne vzgoje 

Oblike interakcije med izvajalcem in uporabniki imajo v likovni vzgoji svoje 

značilnosti, kajti povezane so s posebnimi procesi poučevanja/učenja. Povezane so s 

cilji,  likovnimi nalogami oziroma učnimi vsebinami, z likovnimi področji,  učnimi 

metodami in učnimi sredstvi, s teoretičnim in  praktičnim delom, ki je v tem primeru 

likovno izraţanje (Tacol 2003). 
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V procesu likovne vzgoje sta enako pomembni direktna in indirektna oblika 

dela z uporabniki. Kot direktno obliko razumemo frontalno učno obliko, kot indirektno 

pa individualno, skupinsko obliko in delo v dvojicah (prav tam). 

2.3.1.1   Frontalna učna oblika 

Frontalno učno obliko dela lahko imenujemo tudi  neposredno ali direktno  

poučevanje in lahko poteka tako, da je izvajalec popoln in neposredni nosilec 

informacij v učnem procesu ali pa le usmerjevalec razmišljanja in usvajanja znanja 

ter povezovanja pri reševanju problemske likovne naloge (Tacol 2003). 

Pri likovni vzgoji največkrat frontalno učno obliko uporabljamo na začetku 

osrednjega dela učne ure, ko izvajalec uporabnike seznanja z likovnim problemom, 

razlaga in daje navodila za delo. Pri transmisijskem načinu pouka je v tem primeru 

izvajalec popoln nosilec učnega procesa, uporabniki pa so pasivni poslušalci. Pri taki 

obliki ni povratnih informacij uporabnikov o razumevanju. V sodobnem pojmovanju 

izobraţevanja, kjer se uveljavlja uvajanje problemskega pouka, pa izvajalec tudi 

frontalno obliko izvede na uporabnikom zanimiv način. 

Izvajalec frontalno komunicira z vsemi uporabniki. Ti hkrati sprejemajo isto 

učno vsebino, toda izvajalčeva vloga je vendarle lahko različna. Med neposredno 

razlago vključuje več različnih učnih metod, uporabniki pa lahko med pogovorom 

izkazujejo in ugotavljajo svoje razumevanje likovnih pojmov, analizirajo predstavljene 

vsebine, učna sredstva, demonstrirajo likovno tehniko in predstavljeni likovni motiv 

(Tacol 2003). 

Uporabniki v pogovoru z izvajalcem ugotavljajo stopnjo lastnega znanja, 

analizirajo in primerjajo lastna likovna dela in dela odraslih likovnih umetnikov med 

seboj, korigirajo svoja spoznanja, opazujejo na primer umetnine na ekskurziji, se 

med seboj spodbujajo pri vrednotenju, se likovno-kulturno vzgajajo. Ustrezno 

oblikovan frontalni pouk pri likovni vzgoji je le izhodišče za likovno razmišljanje 

uporabnikov in pri tem ni bojazni, da bi prišlo do šabloniziranja in uravnavanja 

gradiva na povprečno raven ali na isti tempo spoznavanja (Berce-Golob 1993). 

Posebno nazorno lahko izvajalec na frontalni način razloţi postopke za izvedbo 

likovne tehnike, pri tem pa ne ostaja samo pri razlaganju, temveč v pogovor 
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vključuje tudi pogovor in demonstracijo. Kot smo ţe omenili, to lahko opravi v učilnici 

ali zunaj nje, v bliţnji okolici,  galeriji,  umetnikovem ateljeju (avtentične naloge). 

Če med frontalno obliko dela prevladuje metoda ustnega razlaganja, mora 

izvajalec razlago večkrat prekiniti in z vprašanji pritegniti uporabnike, da bodo z 

odgovori ali  celo z lastno razlago razkrili svoje razumevanje. Med frontalnim delom 

mora izvajalec uporabnike venomer opazovati in biti pozoren na njihove neverbalne 

znake in reakcije, da  nanje po potrebi reagira (Tacol 2003). 

Pri frontalni obliki likovno-vzgojnega dela moramo paziti, da je ni preveč. 

Likovna vzgoja po svoji naravi vsebuje preteţno individualno delo, individualne 

besedne interpretacije, pa tudi individualne rešitve (Berce - Golob 1993). 

2.3.1.2   Individualna učna oblika 

V likovni pedagogiki je individualna oblika dela osnovna in najpogostejša 

oblika dela tako z vidika izvajalca kot z vidika uporabnika, kar pomeni, da izvajalec 

individualno svetuje uporabniku pri spoznavanju posebnosti likovnega problema in pri 

organizaciji likovne dejavnosti, uporabnik pa se individualno likovno izraţa. Edino 

tako lahko pridejo do izraza vse njegove individualne lastnosti v likovnem izrazu in 

značilnosti določenega razvojnega obdobja. (Berce - Golob 1993) Izvajalčeva 

dejavnost je obrnjena k uporabnikovi motiviranosti, da pride do izraza 

samoorganiziranost pri usvajanju likovnih pojmov in pri likovnem izraţanju. Izvajalec 

mora individualno obliko dela razumeti in delo uporabnikov organizirati tako, da jim 

bo le svetoval, dajal navodila, jih usmerjal v usvajanje likovnih pojmov s primernimi 

učnimi sredstvi in pripomočki, demonstriral posebnosti ravnanja z različnimi likovnimi 

materiali in orodji ter jih motiviral za individualno, izvirno likovno izraţanje s 

primernim likovnim motivom. Pomembno vlogo igra individualni pristop pri 

uporabnikih, ki imajo izrazit individualen stil in individualizacija zanje pomeni večjo 

motivacijo in bolj izvirne rešitve nalog. (Podobnik 2010) 

Izvajalec mora individualno obliko dela z uporabniki premišljeno vključevati v 

vse učne etape; tako lahko pri vrednotenju svetuje, kako bi lahko uspešneje izvedli 

zastavljeno likovno nalogo, vendar jim ne očita morebitnih napak pri upodobitvi oblik 

in podob. Tako uporabniki ne bodo izgubili motivacije in se bodo pri naslednji nalogi 

bolj potrudili. (Tacol 2003) 
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Pretirano uporabljanje individualne oblike pa ima lahko tudi škodljive 

posledice: od tega, da uporabnik vidi, spoznava in razume samo svoje delo, do tega, 

da ne zna delati v skupini in da nima moţnosti, da bi se soočal z likovnimi deli in 

mnenjem drugih. Če ţelimo doseči vzgojne cilje, kot so kolektivno vrednotenje, 

soočanje z mnenjem drugih, pripravljenost na sodelovanje v skupini in podobno, 

uporabljamo različne oblike dela in jih med seboj ustrezno kombiniramo in 

prepletamo. (Berce - Golob 1993) 

2.3.1.3   Skupinska učna oblika 

Še pred dobrim desetletjem je bila pri nas skupinska oblika dela novost v šolah 

in drugih organizacijah, kjer poteka izobraţevanje. Z uvajanjem problemskega pouka 

in modernejših načinov poučevanja pa se vse bolj uveljavlja. Skupinska oblika dela 

ima mnoge vzgojne učinke, kot so medsebojna pomoč, povezanost med uporabniki 

idr. (Berce - Golob 1993) 

Izvajalec organizira skupinsko delo le, če temu ustrezajo likovna naloga 

oziroma likovni problem: likovna tehnika, likovni motiv, likovni pojmi in razpoloţljivi 

čas. Skupino oblikuje glede nato, ali bodo vsi uporabniki v njej reševali isto 

problemsko likovno nalogo, kar imenujemo istovrstno skupinsko delo, ali pa bo 

razčlenil problemsko likovno nalogo na delne naloge – delno skupinsko delo. Pri 

sestavljanju skupin mora upoštevati pravila strukturiranja skupine –  interese 

uporabnikov, njihovo zanimanje za likovno področje, likovno-izrazna sredstva 

(likovna tehnika),  zmoţnost likovnega izraţanja itd. Skupino lahko določi tudi po 

ţeljah uporabnikov na podlagi dogovora. 

Istovrstno ali deljeno skupinsko delo lahko izvajalec organizira na več načinov, 

vsi pa so odvisni od tega, ali gre za večje ali manjše skupine. Zanimiv pristop je, 

kadar individualno delo kombinira s skupinskim, ko uporabniki svoje individualne 

rešitve (likovne izdelke) sestavijo v kolektivno delo večjega formata. Individualna 

likovna dela uporabnikov so lahko sestavni del celotne kompozicije ali pa samostojna 

kompozicija znotraj večje kompozicije. Če je izvajalec skupinsko delo z individualnimi 

likovnimi izdelki načrtoval tako, da so se uporabniki lahko izraţali z različnimi 

likovnimi sredstvi in samostojno izbranimi materiali, lahko kompozicijo na izbranem 
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večjem formatu oblikujejo glede na izrazne značilnosti, sorodnosti stilov, materialov 

ali motivike. 

V skupinsko obliko dela izvajalec vključuje tudi frontalno obliko in raznolike 

metode dela. Posebno skrb naj namenja tistim uporabnikom, ki se teţe vključujejo v 

skupino ali pa jih likovno izraţanje ne zanima. Ti uporabniki imajo v sproščenem 

ozračju in ob posebni pozornosti priloţnost, da delo soudeleţencev najprej samo 

opazujejo in jih nato na svoj način uporabijo. Izvajalec mora pozorno spremljati delo 

posameznih skupin, in če uporabniki dejavno sodelujejo in rešujejo likovno nalogo in 

če vlada v skupini razumevanje, je to največja kakovost, ki jo lahko doseţe (Tacol 

2003). 

2.3.1.4   Delo v dvoje 

Oblika dela v parih je pri likovni vzgoji bolj uporabna od dela v večji skupini, 

saj je dejavnost posameznega uporabnika tu zelo jasna, teoretična in praktična 

dejavnost posameznega uporabnika pa sta izrazitejši. Mnoga likovna dela so lahko 

delo dvojice, posebno če so tehnično nekoliko zahtevnejša oziroma dolgotrajnejša. V 

dvoje lahko uporabniki  izdelujejo lepljenke, tiskajo monotipije, zbirajo materiale za 

delo, si ogledujejo reprodukcije v knjigah in jih komentirajo (Berce - Golob 1993). V 

dvoje analizirajo predstavljena likovna sredstva, drug drugega dopolnjujejo pri 

vrednotenju, spodbujajo pri delu in postajajo prijatelji. Uporabnika se zaradi laţjega 

izraţanja v paru izraţata na večjem formatu in si delo organizirata tako, da se 

dopolnjujeta in hkrati upodabljata likovni motiv ali pa si z dogovorom razdelita 

naloge, jih samostojno rešujeta in na koncu zdruţita. Tudi v to obliko dela lahko 

izvajalec vključuje frontalno obliko, izjemoma tudi skupinsko, in jo dopolnjuje z 

različnimi metodami. 

Uporabniki se pri skupinski obliki dela in pri delu v dvoje usposabljajo za 

samostojno, odgovorno in kolektivno delo, privzgajajo si strpnost in kolegialnost. 

(Tacol 2003) 

2.3.2   Metode dela v procesu likovne vzgoje 

Učne metode v učnem procesu likovne vzgoje so sredstvo za doseganje ciljev 

na uporabnikovem afektivnem, psihomotoričnem in kognitivnem področju. Izvajalec 

mora zato vpeljati v učilnici v času učnega procesa takšne odnose z uporabniki, ki 
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bodo temeljili na medsebojnem spoštovanju. K temu morajo prispevati oboji – 

izvajalec in uporabniki. Uspešnost pa bo večja, če bo izvajalec omogočal uporabniku 

avtonomno vlogo, upošteval njegove individualne razlike v likovnih zmoţnostih, 

spodbujal njegovo dejavnost, ustvarjalnost in pozitivno doţivljanje. 

Izbira prave učne metode omogoča uspešno komunikacijo izvajalca z 

uporabniki v procesu prenosa in usvajanja znanja na teoretičnem in praktičnem 

področju. 

Vsako izbrano učno metodo mora izvajalec voditi tako, da se bo ujemala z 

metodami učenja v okviru razvoja ročnih spretnosti, poznavanja likovnih pojmov, z 

razvojem stališč in vrednot. Z izbranimi učnimi metodami mora uporabnike motivirati 

in usmerjati v nove izkušnje. 

Na izbiro učnih metod poleg izvajalca vplivajo še naslednji dejavniki: 

o etape učnega procesa, 

o likovno področje in problemsko zasnovana likovna naloga, 

o tip učne ure, 

o razvojna stopnja učencev, 

o ţe usvojeni likovni pojmi in pridobljene izkušnje učencev, 

o zainteresiranost učencev za likovno izraţanje, 

o prevladujoč tip (stil) učencev, 

o zanimanje učencev za likovne materiale in orodja, 

o način upodabljanja likovnega motiva, 

o razpoloţljivi čas (ena ura, dve uri), 

o število učencev v razredu. 

Izvajalec mora na čim  ustreznejši način vključevati različne metode v 

posamezne učne etape. Uporabljati in povezovati jih mora hkrati po več, jih 

ponavljati in prepletati. Izbirati jih mora premišljeno, učinkovito in dinamično tako, da 

bodo uporabnike usmerjale v usvajanje likovnih pojmov, razvijale njihove 

individualne likovne zmoţnosti in v okviru tega ustvarjale individualni likovni izraz. 

Glede na individualni pristop,  na teoretično ali praktično delo, glede na obstoječe 

situacije, ustvarjalno raven in starostno stopnjo uporabnikov jih izvajalec prilagaja 

posameznemu uporabniku. Sposobnost izbire in uporabe ustreznih metod je odvisna 
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od razgledanosti izvajalca, njegovega občutka odgovornosti in ustvarjalnosti. (Tacol 

2003) 

2.3.2.1   Besedna (verbalna) metoda 

V procesu likovne vzgoje temeljijo verbalne metode na prenosu informacij v 

govorni komunikaciji med vsemi sodelujočimi v učnem procesu. V govorni 

komunikaciji se lahko oba – izvajalec in  uporabnik – pojavljata kot izvir ali kot 

prejemnik informacij, to pa vodi v dejaven odnos glede na vsebino komunikacije. 

Zato govorimo o dveh vrstah verbalnih metod: o dialogni metodi oziroma metodi 

pogovora in o monologni metodi oziroma metodi razlage. (Tacol 2003) 

Metoda razlage 

Metoda razlage se v likovni vzgoji uporablja predvsem v osrednjem delu učne 

ure, ko izvajalec uporabnikom predstavi nove likovne pojme in likovno nalogo. Pri 

tem uporablja pripovedovanje, pojasnjevanje, dokazovanje, opisovanje. Uporabniki 

postopoma doumevajo problemsko situacijo ob izvajalcu, ki jim razčlenjuje vsebino 

likovnega problema, jih spodbuja k dejavnosti, pozoren pa je tudi na njihovo stopnjo 

razumevanja (Tacol 2003). Pri tem izmenično uporablja metodo razlage in metodo 

pogovora.  

Metoda pogovora 

 Metoda pogovora je način dela pri pouku v obliki dialoga med izvajalcem in 

uporabniki in med uporabniki samimi. Temeljni sestavini te metode sta vprašanje in 

odgovor. Da bi stekel uspešen dialog med izvajalcem in uporabniki, mora izvajalec 

ustvariti ugodno ozračje, v katerem si bodo uporabniki ţeleli sodelovati (Tacol 2003). 

Obojestranska vprašanja in odgovori so pri likovno-vzgojnem delu predvsem 

spoznavne narave, vsebine izhajajo iz uporabnika, njegove zavesti in zanimanja za 

likovno področje. Izvajalec ima na voljo različne vrste vprašanj, s katerimi spodbudi 

uporabnike k razmišljanju. Poleg alternativnih, enoznačnih, mnogoznačnih in včasih 

tudi zvijačnih vprašanj so najpogostejša razvojna ali veriţna vprašanja, ki se 

nanašajo na ugotavljanje dejstev, na podlagi katerih izvedemo posplošitev (Berce - 

Golob 1993). Vprašanja morajo biti jasna in razumljiva in morajo voditi k ustreznemu 

odgovoru. Prilagojena morajo biti starostni stopnji uporabnikov, njihova zahtevnost 

se mora stopnjevati. Kakovost izvedbe pogovora je odvisna od izvajalca. 
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Uporabnikom mora dajati dovolj časa in svobode pri odgovarjanju. Vsakemu mora 

dovoliti, da poskusi odgovoriti. Pozoren mora biti tudi na morebitna vprašanja 

uporabnikov, kajti brez njihovih vprašanj ni popolnega in sproščenega pogovora v 

nobeni od učnih etap.  

Izvajalec lahko v okviru pogovorne metode organizira tudi razpravo ali 

diskusijo, po njej poseţe predvsem pri vrednotenju likovnih izdelkov. Uporabniki 

lahko analizirajo likovne izdelke ali preučujejo likovni problem. Izvajalec jih usmerja v 

aktivno dejavnost in spodbuja interakcijo, ob tem pa se odreka glavni vlogi v 

diskusiji. S tem uporabniki razvijajo zmoţnosti govornega opisovanja likovnih pojmov, 

razvijajo občutljivost za različne načine mišljenja, razvijajo samozaupanje, zmoţnost 

za discipliniran pogovor ter si krepijo koncentracijo (Tacol 2003). 

2.3.2.2   Dokumentacijska metoda 

Dokumentacijska metoda temelji na zdruţevanju znanja s pomočjo informacij 

v različnih medijih. V zadnjem desetletju je z uvajanjem novih tehnologij ta metoda 

doţivela korenite spremembe. Tablo, grafoskop, diaprojektor in kasetofon so 

zamenjale računalniške predstavitve. Toda kljub temu so pri dokumentacijski metodi 

še vedno nepogrešljivi učbeniki, knjige in priročniki z umetniškimi reprodukcijami, 

strokovne revije, enciklopedije, časopisi in znanstvena literatura. Dokumentacijsko 

metodo delimo na dva dela: besedilno (tekstovno) metodo in metodo dela s 

slikovnim materialom. Ti metodi lahko izvajalec uporabi v katerikoli etapi likovne 

vzgoje: od uvodne motivacije, spoznavanja novih likovnih pojmov, ravnanja z 

likovnimi materiali, seznanjanja z likovnim motivom do sklepne etape, ko se ugotavlja 

uspešnost razumevanja likovnih pojmov. Izvedbo obeh oblik dokumentacijske 

metode lahko pripravi izvajalec ali uporabnik. 

Če je metoda dela z besedili in slikovnim materialom problemsko zasnovana, 

miselno zelo zaposli uporabnike. Nima pa nobene vrednosti, kadar se sprevrţe le v 

formalno in mehanično usvajanje informacij na temelju besedila in slikovnega gradiva 

(Tacol 2003). 

2.3.2.3   Ponazoritvena (demonstracijska) metoda 

Ponazoritvena metoda je usmerjena v predstavitev in kazanje učnih sredstev, 

predmetov, procesov in pojavov iz bliţnjega ţivljenjskega okolja in narave. Tudi pri 
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tej metodi igrajo veliko vlogo nove tehnološke moţnosti, toda še vedno  prinašajo 

neprecenljivo vrednost obiski galerij, razstav, umetniških ateljejev, demonstracija 

gostujočega umetnika v razredu, opazovanje pojavov v naravi ipd. 

Lahko bi rekli, da je metoda ponazoritve največkrat uporabljena splošna 

metoda pri likovni vzgoji, kajti brez vizualne in tipne percepcije, brez zaznave s čutili, 

ni likovno-vzgojnega dela (Berce - Golob 1993). V učnem procesu ima ponazoritvena 

metoda poseben pomen. Nanaša se na celo vrsto dejavnosti, ki so usmerjene v 

predstavitev in kazanje učnih sredstev, predmetov, procesov, pojavov, vsega, kar je 

lahko predmet doţivljanja. Je temelj miselnemu procesu pri likovni dejavnosti in pot k 

razumetju likovnih zakonitosti. Temelji na kazanju učnih sredstev in postopkov 

ravnanja z likovnimi materiali in orodji ter na miselni dejavnosti učenca. Ob 

ponazoritvi uporabnik razvija opazovalne zmoţnosti, predstavljivost, domišljijo, 

likovno mišljenje in likovni spomin.  

Namen demonstriranja je, da se uporabniki intelektualno in čustveno  

razgibajo, ko jim izvajalec zagotovi tudi čutno izkušnjo. Kadar ponazoritev predmetov 

in pojavov ni moţna v naravnem okolju, izvajalec uporabi razpoloţljiva učna sredstva, 

kot so: fotografije, skice, makete, likovni izdelki uporabnikov, videoposnetki, plakati 

in podobno (Tacol 2003). Demonstracija mora biti prilagojena uporabnikovemu 

psihofizičnemu razvoju in pospremljena z ustrezno razlago. Izvajalec mora biti 

pozoren, da ne pretirava in uporabnikom ne vsiljuje likovnih rešitev (Berce - Golob 

1993). 

2.3.2.4   Metoda praktičnega dela 

Metoda praktičnega dela omogoča čustveno, miselno in ustvarjalno izvedbeno 

likovno dejavnost uporabnika. Pri tej metodi mora izvajalec upoštevati vsa pravila, ki 

so pomembna pri verbalnih metodah. Uporabniki si ob predstavitvi izvedbe likovne 

tehnike pridobivajo znanje in razvijajo ročne spretnosti na način, da izvajalec najprej 

ponazori in razloţi posebnosti ravnanja z likovnimi materiali, nato pa uporabniki še 

sami preizkušajo predstavljene postopke (Tacol 2003). 

Za praktično delo – kot aktiven odnos uporabnika do materije in narave 

nasploh z namenom, da bi jo spreminjal – potrebuje uporabnik tako kot pri drugih 

predmetih snov, energijo, roko in delovno orodje. Pri likovno-vzgojnem delu pridejo v 
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poštev raznovrstni materiali za delo, kot so papir, barve, glina, les, steklo, kovine, 

plastične mase. Za to pa je treba uporabnike seznaniti z lastnostmi snovi, na katere 

delujejo, naučiti jih je treba  izbrati potrebno orodje, seznaniti jih s pravilnim 

zaporedjem postopkov. Praktično delo pomaga izvajati materialne in funkcionalne 

naloge pouka, pridobivati znanje o likovnih tehnikah in razvijati sposobnosti za 

likovno izraţanje. Obvladanje praktičnega dela je eden izmed pogojev za uspešno 

likovno izraţanje (Berce - Golob 1993). Pri zahtevnejših likovnih tehnikah lahko 

izvajalec vodi uporabnike od postopka do postopka, pri tem pa pazi, kako daje 

navodila, da jih ne bi oviral pri ustvarjalnosti. 

Kot metodo praktičnega dela lahko razumemo tudi izvajalčevo izdelavo 

grafične risbe, ki predstavlja učinkovito vizualno sredstvo za prikazovanje likovnih 

zakonitosti. To ni metoda, s katero bi uporabnike učili risati, temveč predstavlja 

nazornejšo predstavitev likovno teoretskih problemov (Tacol 2003). 

2.3.2.5   Posebne (specifične) likovne metode 

Poleg opisanih didaktičnih metod lahko izvajalec v vseh vzgojno-izobraţevalnih 

obdobjih uporablja v kombinaciji s splošnimi metodami tudi posebne likovne metode, 

ki temeljijo na likovnih posebnostih problemskega pouka likovne vzgoje. Z njimi 

omogoča večjo fleksibilnost in dinamičnost poučevanja likovne vzgoje, od izvajalca pa 

zahtevajo večjo usposobljenost v poznavanju posebnosti likovnega jezika, 

prepoznavanja razlik v zmoţnostih likovnega izraţanja, načinov dojemanja likovnih 

pojmov ter posebnosti ravnanja z likovnimi materiali, uporabnikovih interesov in 

nagnjenj (Tacol 2003). Čeprav so specifične metode pri kakovostnem likovno-

vzgojnem procesu nepogrešljiv del dejavnosti izvajalca, s katerimi ustvari največjo 

dodano vrednost pri uporabnikovem individualnem likovno izraznem napredku, jih 

bomo na tem mestu samo našteli. Podrobnejša razlaga bi odprla široko polje, ki 

zajema še diferenciacijo in individualizacijo v učnem procesu, razčlenitev in opis 

učnih stilov in tipov učencev ter mnoga druga področja, ki so pomembna pri 

izvajanju likovno vzgojnega dela. Kot specifične likovne metode dela štejemo: 

o metoda širjenja in udejanjanja (elaboriranja) likovnih senzibilnosti, 

o metoda estetske komunikacije, 

o metoda transponiranja in alternative, 
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o metoda kompleksnosti in prepletanja, 

o metoda uzavedanja lastne senzibilnosti, 

o metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo 

lastne izkušnje. 

2.4  Osebe z motnjami v duševnem razvoju  

Ljudje pogosto zamenjujejo pojem motnje v duševnem razvoju s pojmom 

duševne bolezni. Vendar med njima obstajajo pomembne razlike in le z dobrim 

poznavanjem razlik lahko ljudi iz obeh skupin primerno obravnavamo. Duševne 

bolezni sodijo med bolezni, ki jih lahko zdravimo, medtem ko gre pri motnjah v 

duševnem razvoju za stanje, ki traja vse ţivljenje. Ljudje, ki so duševno bolni, 

potrebujejo zdravstveno nego ter medicinsko in psihično terapijo. Na splošno pri teh 

osebah ne gre za okvaro intelekta, kar pomeni, da lahko zaţivijo neodvisno, ko je 

njihova duševna teţava odpravljena oziroma pod nadzorom. 

Ljudje z motnjami v duševnem razvoju pa niso bolni, razen če ne zbolijo za 

drugimi skupnimi boleznimi. Da bi bili zmoţni ţiveti v druţbi, potrebujejo lahko 

razumljive informacije, izobraţevanje in usposabljanje. 

Če obravnavamo ti dve različni skupini oseb kot eno, pridemo do napačnih 

sklepov in napačnega načrtovanja raznih oblik pomoči.  

Za osebe z motnjami v duševnem razvoju je značilna pomembna omejitev 

tako intelektualnega delovanja kot prilagojenega vedenja, ki se kaţe v pojmovnih, 

socialnih in praktičnih spretnostih prilagajanja. Motnja se pojavi pred osemnajstim 

letom starosti. 

Glede na posamezne kriterije osebe z motnjami v duševnem razvoju 

razvrstimo na naslednje stopnje: 

– osebe z laţjo motnjo v duševnem razvoju (IQ 51–70) 

– osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju (IQ 36–50) 

– osebe s teţjo motnjo v duševnem razvoju (IQ 21–35) 

– osebe z najteţjo motnjo v duševnem razvoju (IQ pod 20) 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo zaradi pomanjkljivo razvitega 

intelekta velike teţave pri učenju in razumevanju. Njihove sposobnosti na področjih, 
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kot so sposobnost učenja, obvladovanja jezika, motorične in socialne zmoţnosti, so 

lahko trajno poškodovane. 

Motnje v duševnem razvoju doţivljajo  en do trije odstotki človeške populacije. 

Vzroki zanje so lahko genetski, vendar so med njimi tudi zunanji dejavniki, ki se 

pojavijo v času nosečnosti. 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo večino potreb, kot jih imajo vsi 

ljudje: potrebe po socialnih stikih, varnosti, primerni nastanitvi, izobraţevanju, 

zaposlitvi ipd. Osebe z laţjimi motnjami v duševnem razvoju sicer  potrebujejo  

dodatno usposabljanje, vendar so z manjšo pomočjo sposobne ţiveti samostojno. 

Osebe s teţko motnjo pa potrebujejo pomoč vse ţivljenje. Kakršnakoli oblika pomoči, 

namenjena osebam z motnjami v duševnem razvoju, mora biti usmerjena v 

povečanje njihovih zmoţnosti in njihovega vključevanja v normalno ţivljenje v druţbi. 

(Soţitje – za starše oseb z motnjo v duševnem razvoju. Pridobljeno 18. 7. 2011 s 

spletne strani http://www.zveza-sozitje.si/) 

2.5  Izobraževanje odraslih oseb z motnjami v       

duševnem razvoju  

Pomembno je poudariti, da izobraţevanje odraslih oseb z motnjami v 

duševnem razvoju ni terapija, čeprav pomaga pri odpravljanju različnih ovir za  

uspešnejše vključevanje v samostojno ţivljenje. Vendar morajo imeti izobraţevalci, ki 

delajo na tem področju, zelo podobna znanja kot terapevti. To pomeni, da  poleg 

področja, ki ga poučujejo, obvladajo še strokovna znanja s področij pedagogike, 

psihologije, andragogike, defektologije, didaktike in metodologije ter védenje o 

značilnostih oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

Učenje odraslih, tako formalno kot neformalno, se pojavlja v različnih 

kontekstih. Znano je, da učenja ne omejujeta ne starost ne okolje, lahko se pojavi v 

kateremkoli obdobju človekovega ţivljenja, in to na delovnem mestu, v skupnosti ali 

v formalnih izobraţevalnih institucijah. Izobraţevanje odraslih je organizirana 

izpeljava učenja odraslih in lahko vključuje poklicno usposabljanje, prav tako pa nudi 

moţnosti za osebnostni, socialni in kulturni razvoj posameznika (Novljan, Jelenc 

2000). Pri osebah s posebnimi potrebami ima izobraţevanje odraslih velike moţnosti, 

da pomaga pri realizaciji njihovih pravic, krepitvi njihove avtonomije, ekonomske 
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samozadostnosti in s tem tudi zmanjšuje njihovo odvisnost od drugih. Dostop do 

izobraţevanja, ki omogoča vključevanje v druţbo ţe v šolski dobi in pozneje, 

povečuje zmoţnosti samostojne oskrbe. 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo vse ţivljenje spodbudno 

spremljanje, ki naj še posebno v odrasli dobi upošteva njihove izobraţevalne 

moţnosti in interese. Ponudbe za različne oblike izobraţevanja naj bodo takšne, da 

jim bodo pomagale oblikovati njihovo ţivljenje, predvsem pa naj spodbujajo procese 

odraščanja in vloge odraslega na področjih partnerstva, dela, bivanja in prostega 

časa. 

Metode in oblike dela z odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju so 

raznolike in so posebno področje andragoške metodike. Raznolikost je zelo 

pomembna zaradi različnih potreb, sposobnosti, interesov in ţivljenjskega stila teh 

oseb. Izogibati se je treba togosti in enostranskosti pri izobraţevanju, ki lahko poteka 

v skupini ali individualno. Stiki v skupini, ne glede na vsebino, so lahko zelo 

pomemben motiv za te osebe. Treba je razvijati raznovrstne ponudbe, programi in 

vsebine morajo biti takšni, da zadevajo njihovo realno vsakdanje ţivljenje in 

upoštevajo njihove potrebe, ţelje in interese. Izvajalec programa (podobno kot 

terapevt) ne sme opravljati svoje naloge zgolj formalno, temveč mora biti ustvarjalec 

programa in gibalo dejavnosti v skupini. Vsi v skupini soodločajo o svojem poloţaju in 

dinamično ustvarjajo povezave in strukture, izhajajoč iz potreb svojega ţivljenjskega 

področja. 

Vsebine programov naj bi sledile ciljem izobraţevanja odraslih oseb z 

motnjami v duševnem razvoju, ki vključujejo: nadaljnji osebnostni razvoj, izboljšanje 

njihove kakovosti ţivljenja, ohranjanje, utrjevanje in nadgradnjo ţe naučenega, 

razvijanje samostojnosti, samoodločanja in samozavesti. Zaţeleno je, da bi v procesu 

izobraţevanja spoznali lastne potrebe in interese in se jih naučili ustrezno zadovoljiti 

v različnih situacijah. Pogosto pa izobraţevalci ugotovijo, da posamezni udeleţenci ne 

dosegajo pričakovanih uspehov na motoričnem, kognitivnem ali  socialno-

emocionalnem področju. Tukaj za posameznike uporabimo individualni pristop, kjer s 

pedagoškimi in terapevtskimi metodami poskusimo nadomestiti primanjkljaj na 

določenem področju: 
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o na motoričnem področju z vajami za razvijanje grobe in fine motorike, 

ravnoteţja, usklajenosti gibov ipd.; 

o na kognitivnem področju z urjenjem zavedanja lastnega telesa in telesne 

sheme, z vajami za boljšo koncentracijo in pomnjenje, spodbujanje govorno-

jezikovnega področja, urjenje praktičnih aktivnosti za boljše vsakdanje 

ţivljenje, vaje za ustvarjanje kognitivne sheme itd.; 

o na socialno-emocionalnem področju s pomočjo usmerjenih vsebin in socialnih 

iger poskušamo razvijati zaţeleno socialno vedenje. (Novljan, Jelenc 2000). 

2.6   Predstavitev VDC Ince 

VCD INCE je varstveno-delovni center za osebe z zmerno do teţjo motnjo v 

duševnem razvoju. Ustanovljen je bil leta 1978. V Centru izvajajo dve obliki 

socialnovarstvenih storitev: vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji in 

institucionalno varstvo odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. 

V INCE – enota Mengeš  prihaja vsak dan na delo pribliţno 78 uporabnikov.  V 

treh delavnicah izvajajo vodenje, varstvo in zaposlitev, ki obsegajo organizirano 

celovito skrb za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, razvijanje 

individualnosti in harmonično vključevanje v skupnost in okolje. Zaposlitev pod 

posebnimi pogoji obsega take oblike dela, ki omogočajo osebam z motnjo v 

duševnem razvoju ohranjanje pridobljenih znanj in razvoj novih sposobnosti. 

Osnovno vodilo pri delu je, da upoštevajo sposobnosti in usposobljenost vsakega 

posameznika. Ob novih delih in spoznanjih tako lahko uporabniki ohranjajo raven 

znanj, spretnosti, delovnih navad in povečujejo svoje zmoţnosti za zahtevnejša dela. 

Bivalna enota 'Naša hiša' (od 2002) je namenjena 32 uporabnikom. V njej se izvaja 

institucionalno varstvo za odrasle osebe z zmerno in teţjo motnjo v duševnem 

razvoju, ki omogoča vsem uporabnikom nadomeščanje ali dopolnjevanje funkcije 

doma in lastne druţine, bivanje, prehrano in zdravstveno varstvo. 

Nekaterim uporabnikom ţivljenje v Naši hiši pomeni novo druţino in dom, ki ga do 

sedaj niso imeli. Drugi pa se lahko osamosvojijo in zapustijo svojo primarno druţino 

ter zaţivijo v novi skupnosti. 
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2.6.1   Enota Ince – ZU, Moste 

Ker se je izkazalo, da imajo nekateri uporabniki potrebo tudi po drugačnem 

»delu« oziroma izraţanju, kot ga nudi mengeška enota, so leta 2005 v Mostah pri 

Komendi ustanovili novo enoto INCE – ZU Moste (ZU – zaposlitev in umetnost), ki 

uporabnikom ponuja umetniško udejstvovanje. V to enoto  prihaja okrog petindvajset 

uporabnikov na dan. Razdeljeni so v tri skupine: slikarsko, kiparsko in glasbeno. 

Dan se začne ob 7. uri z zajtrkom v lično urejeni jedilnici. Nato gredo 

uporabniki v svoje skupine, ki so bolj ali manj stalne, čeprav včasih kdo izrazi ţeljo, 

da bi zamenjal skupino, ali pa se za to odloči inštruktor, če ugotovi, da je uporabnik 

nezainteresiran ali nemiren. Ob 12. uri imajo kosilo, po kosilu pa spet dejavnosti do 

15. ure. 
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3 PEDAGOŠKO-RAZISKOVALNI DEL 

3.1   Opredelitev problema 

V pedagoško-raziskovalnem delu sem s skupino uporabnikov izvajala delavnice 

likovnega izraţanja v Varstveno-delovnem centru (VDC) Ince, Mengeš. 

Kljub temeljnim navodilom, danim delovnim inštruktorjem, ki izvajajo likovno 

dejavnost z uporabniki centra,  naj jim omogočijo čim bolj samostojno in svobodno 

likovno izraţanje,  ni tako. Uporabniki za svoje likovno ustvarjalno izraţanje 

potrebujejo jasna navodila o izvedbi likovnih nalog: kako uporabiti likovne materiale 

in pripomočke, izrazna sredstva, kako izbrati likovne motive, ne potrebujejo pa tudi 

navodil, ki se nanašajo na njihovo osebnoizpovedno likovno govorico. Inštruktorji, ki 

nimajo likovne izobrazbe, pa jih spodbujajo k oblikovanju všečnih izdelkov, ki 

ustrezajo okusu okolice. In ko ustvarjalec začuti, da ne izpolnjuje pričakovanih 

kriterijev, njegova motivacija pade, nima več ustvarjalnega elana in sproščenosti. 

Ker je skupina zelo heterogena po razvojnih stopnjah likovnega izraţanja in  

likovnih zmoţnosti posameznikov, je treba z izbiro ustreznih oblik in metod dela velik 

poudarek nameniti njihovi motivaciji, ustvarjalnosti in sproščenosti. 

3.2 Cilji 

Cilj pedagoško-raziskovalnega dela naloge je, da s splošnimi in likovnimi 

metodami dela ter oblikami dela sprostim v uporabnikih ustvarjalnost, povišam 

motivacijo in doseţem večjo sproščenost pri likovnem izraţanju. 

Seveda ne moremo reči, da uporabniki v VDC Ince pri svojem delu niso 

motivirani, sproščeni in tudi ustvarjalni. Toda z bolj strukturiranim pristopom lahko 

doseţemo, da se bolj zavejo lastnih aktivnosti, s katerimi dosegajo višjo stopnjo 

samozaupanja in samopodobe. 

3.3   Raziskovalna vprašanja 

1. Ali izvajalec z različnimi oblikami dela vpliva na boljšo motivacijo, ustvarjalnost in 

sproščenost pri likovnem ustvarjanju uporabnikov? 

2. Ali izvajalec z metodami dela v likovni dejavnosti lahko vpliva na motivacijo, 

ustvarjalnost in sproščenost uporabnikov? 
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3. Ali izvajalec z upoštevanjem likovnih zmoţnosti posameznikov spodbudi in poveča 

njihovo motivacijo, ustvarjalnost in sproščenost? 

3.4   Raziskovalna metoda 

V raziskovalno-pedagoškem delu naloge sem uporabila aplikativno oziroma 

operativno metodo raziskave. Raziskovala sem določen problem v praksi, pri čemer 

sem ugotavljala stvarna dejstva. 

Raziskava je potekala v naravnem okolju, v varstveno-delovnem centru za 

osebe z motnjami v duševnem razvoju. Sodelovalo je deset udeleţencev. 

Podatke sem zapisovala v opazovalne tabele in sistematsko urejala likovne 

izdelke. Vsak izdelek je opremljen z naslovom, lahko pa tudi s krajšim komentarjem 

avtorja. Podatke sem pridobila tudi s pogovori z uporabniki in  zaposlenimi. 

Vsi podatki, zbrani na tak način, so kvalitativne narave. Na podlagi natančne 

preučitve teh podatkov sem lahko potrdila ali ovrgla pravilnost zastavljenih 

raziskovalnih vprašanj. Izvedla sem dvanajst likovnih nalog v obdobju štirih mesecev. 

Vključevala sem vse oblike in metode dela, ki so predstavljene v teoretičnem delu 

naloge. 

3.5   Način zbiranja podatkov 

Podatke sem zbirala s pomočjo opazovalnih tabel, dnevniških zapisov, analiz 

srečanj, analiz izdelkov uporabnikov in njihovega načina likovnega izraţanja, 

pogovorov z uporabniki in pogovorov z zaposlenimi. 

3.5.1  Opazovalne tabele 

Po vsakem srečanju sem poleg dnevniškega zapisa vnesla svoja opaţanja v 

vnaprej pripravljene opazovalne tabele, ki jih lahko najdete v prilogah. 

Na njih je v prvem stolpcu z inicialkami navedenih štirinajst uporabnikov, ki so 

se kot prostovoljci javili za sodelovanje v mojih delavnicah. 

Zaradi različnih predvidenih in nepredvidenih izostankov niso bili vedno vsi 

prisotni. Zgodilo se je tudi, da kdo od uporabnikov zaradi kakšnega posebnega 

razloga tisti dan ni bil pripravljen sodelovati. To sem vse označila. 
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Vsak uporabnik ima v drugem stolpcu, označenem s K. o.? (Kaj opazujemo?), 

tri rubrike, označene z velikimi začetnicami treh dejavnikov opazovanja4: 

o M – motivacija 

o U – ustvarjalnost 

o S – sproščenost 

Vsaka delavnica je trajala štiri ure, običajno brez premora, ker je delo potekalo 

sproščeno. Fiktivno sem jo razdelila na tri dele: uvodni, osrednji in zaključni, vsak od 

njih pa ima pet stopenj5: 

o 1 – slaba 

o 2 – zadovoljiva 

o 3 – dobra 

o 4 – zelo dobra 

o 5 – odlična 

To predstavlja naslednjih petnajst stolpcev v tabeli. 

 

Končni rezultat izpolnjene tabele pomeni devet zaznamkov za vsakega uporabnika: 

1. stopnja motivacije v uvodnem delu delavnice 

2. v osrednjem 

3. v zaključnem 

4. stopnja ustvarjalnosti v uvodnem delu 

5. v osrednjem 

6. v zaključnem 

7. stopnja sproščenosti v uvodnem delu 

8. v osrednjem 

9. v zaključnem 

Mogoče se zdi na prvi pogled tako podrobna delitev na posamezne segmente 

pretirana, toda v tako heterogeni skupini – tako po zmoţnostih kot po interesih, 

stopnji motivacije, ustvarjalnosti in sproščenosti –  neprestano nihajo. Z dokaj 

natančnim beleţenjem sem po analizi dobljenih podatkov lahko za posameznega 

                                                 
4
 Dejavniki, opisani v poglavju 1.2  

5
 Opisno vrednotenje stopenj za vsakega od dejavnikov v poglavju 2.5.2 
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uporabnika določila, katere metode dela ob katerem času povečujejo opazovane 

dejavnike. 

3.5.2   Opisno vrednotenje opazovanih dejavnikov  
 

Opisno vrednotenje tako intimnih dejavnikov, kot so motivacija, ustvarjalnost 

in sproščenost pri likovnem izraţanju, ni lahka naloga, kajti opazovalec si nehote 

ustvari svoj, subjektivni pogled na stanje opazovanega. Zato je treba na lestvici od 1 

do  5 čim natančneje definirati, kaj pomeni posamezna stopnja za delovanje 

posameznika. 

 
M - motivacija: 

o 1 – slaba: uporabnik ne kaţe zanimanja za likovno izraţanje, ne posluša 

razlage, ni zainteresiran za pogovor, ne pokaţe zanimanja za predstavljeno 

likovno nalogo, ne pritegnejo ga različni likovni materiali in motivi. 

o 2 – zadovoljiva: uporabnik kaţe majhno zanimanje za likovno izraţanje, 

posluša razlago, vendar ni prepričan, da se ţeli lotiti likovne naloge, 

pripravljen se je pogovarjati, obotavljivo začne nalogo, negotovo posega po 

likovnih materialih in upodablja motiv. 

o 3 – dobra: uporabnik kaţe zanimanje za likovno izraţanje, posluša razlago, ker 

ţeli dobiti informacije o likovni nalogi, o njej se pogovarja, takoj začne  izvajati 

nalogo, likovni materiali in motiv ga pritegnejo. 

o 4 - zelo dobra: uporabnik kaţe veliko zanimanje za likovno izraţanje, pozorno 

posluša razlago in jo prekinja s smiselnimi vprašanji, likovne naloge se loti z 

vnemo in se sproti posvetuje o napredku, uporablja vse likovne materiale, ki 

so na voljo, nad podanim likovnim motivom je navdušen in ga tudi navdušeno 

začne upodabljati. 

o 5 – odlična: uporabnik komaj čaka, da začne z likovnim izraţanjem, aktivno 

sodeluje pri razlagi, likovne naloge se loti takoj in z vnemo, o izvedbi likovne 

naloge se pogovarja, jo komentira, sproščeno uporablja vse likovne materiale, 

ki so na voljo, in z velikim navdušenjem začne  upodabljati likovni motiv. 
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U - ustvarjalnost: 

Pri ocenjevanju stopnje ustvarjalnosti bi opozorila na pomemben vidik. 

Uporabnik je lahko visoko motiviran in sproščen, pa mu delo ne bo šlo od rok – ali 

nasprotno: kljub nizki motivaciji bo nalogo opravil korektno, »samo da bo mir«. Eden 

od razlogov, zakaj se nekdo ne loti izvedbe likovne naloge, je lahko tudi 

nerazumevanje navodil. Zato se pri opisu lestvice ne bom ozirala na sproščenost, 

motivacijo in razumevanje, ampak bom ustvarjalnost poskušala »izolirati«: 

o 1 – slaba: uporabnik sploh ne začne z likovnim izraţanjem kljub 

individualnemu pristopu izvajalca. 

o 2 – zadovoljiva: uporabnik ni izviren pri likovnem izraţanju, uporablja 

preizkušene likovne materiale, pri upodobitvi likovnega motiva potrebuje 

spodbudo.  

o 3 – dobra: uporabnik doţivlja likovni motiv, pri likovnem izraţanju je izviren, 

nima problemov z likovnim izraţanjem, kombinira likovne materiale, 

upodobitev likovnega motiva izpelje do konca. 

o 4 - zelo dobra: uporabnik se doţiveto likovno izraţa, uporablja izvirne ideje, 

lahko je tudi nepredvidljiv, ima ţeljo po uporabi novih likovnih materialov ali 

drugačni uporabi ţe znanih, pri upodabljanju likovnega motiva uporablja 

domišljijo in likovni spomin. 

o 5 – odlična: uporabnik se doţiveto likovno izraţa in izkaţe nenavadne ideje pri 

upodabljanju likovnega motiva, eksperimentira, uporablja vse likovne 

materiale in jih samoiniciativno med sabo kombinira, doţiveto razmišlja o 

upodabljanju likovnega motiva. 

 

S - sproščenost: 

o 1 – slaba: uporabnik kaţe strah ali odpor pred zastavljeno likovno nalogo, 

izogiba se pogovoru, išče razloge, da ne bi začel z likovnim izraţanjem. 

o 2 – zadovoljiva: uporabnik kaţe ţeljo, da bi začel z likovnim izraţanjem, toda 

potrebuje pogovor za spodbudo, ki bo odpravila zavore. 

o 3 – dobra: uporabnik kaţe ţeljo po likovnem izraţanju, o likovni nalogi se 

pogovarja, pokaţe in pove, da se je veseli, likovne naloge se loti brez 

obotavljanja. 
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o 4 - zelo dobra: uporabnik se likovne naloge loti z veseljem in dobro voljo, pri 

likovnem izraţanju se pogovarja ali pa je zatopljen v delo, pri upodabljanju 

likovnega motiva izraţa svoja čustva. 

o 5 – odlična: uporabnik se likovne naloge loti z veseljem in zanosom, pri 

likovnem izraţanju se pogovarja ali pa je zatopljen v delo, pri upodabljanju 

likovnega motiva izraţa svoja čustva in je pripravljen pomagati tudi drugim. 

3.5.3   Pisne priprave za izvedbo likovne dejavnosti 

Pisna priprava se razlikuje od učnih priprav v šoli, ker ne gre za klasičen 

vzgojno-izobraţevalni proces, temveč za likovno dejavnost odraslih oseb z motnjami 

v duševnem razvoju. Cilji so usmerjeni k spoznavanju osnovnih likovnih pojmov in 

izrazov, ki se uporabljajo pri likovni dejavnosti, in k reševanju zastavljenih likovnih 

nalog, kar vključuje izvirno upodobitev likovnega motiva in uporabo različnih likovnih 

materialov. 

Pisna priprava vsebuje glavo priprave, v kateri so navedeni: 

o likovno področje, 

o likovna naloga, 

o likovni motiv, 

o likovna tehnika, 

o likovni materiali in pripomočki, 

o učna sredstva in pripomočki, 

o metode in oblike dela, 

o cilji 

o in priprava poteka dejavnosti, kjer so za uvodni, osrednji in zaključni del podane 

predvidene osnovne dejavnosti učitelja in dejavnosti uporabnikov. 

3.5.4   Dnevniški zapisi – analize 

Na koncu vsake delavnice sem poleg opazovalne tabele opravila analizo v 

obliki dnevniškega zapisa. V njej so opisani dejanski potek delavnice, njene 

posebnosti, ocena motivacije, ustvarjalnosti in sproščenosti uporabnikov v uvodnem, 

osrednjem in zaključnem delu. Ali so bili doseţeni zastavljeni cilji? Ali sem uporabila 

ustrezne metode in oblike dela in kaj bi lahko spremenila? 
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3.6   Skupina 

V centru nisem bila prvič v vlogi likovnega pedagoga. Spoznali smo se ţe prej 

na dveh delavnicah in zaradi neverjetne pozitivne energije, ki vlada tam, sem se ţe 

takrat odločila, da bo moja diplomska naloga, če bo le mogoče, nastala v tem centru. 

Kot sem ţe omenila, se uporabniki v centru zelo razlikujejo med seboj po 

stopnji motenosti, kar pomeni, da so njihove sposobnosti razumevanja in spretnosti 

zelo različne. Ker je bila moja naloga na delavnicah izvajanje likovne dejavnosti z 

uporabniki, spodbujanje njihove ustvarjalnost z različnimi didaktičnimi pristopi ne 

glede na njihovo prizadetost, smo se skupaj z zaposlenimi odločili, da me ni treba 

seznanjati s stanjem posameznega uporabnika. Verjetno bi na podlagi analize 

njihovih izdelkov lahko sama določila pribliţno razvojno starost posameznega 

uporabnika, vendar za moje delo to sploh ni pomembno. Med delom sem se sproti 

prilagajala zmoţnostim posameznika in z individualnimi metodami izvabila iz vsakega 

največ, kar sem lahko. 

Z delovnimi inštruktorji in habilitatorji v centru smo se dogovorili, da bo 

sodelovanje uporabnikov v skupini prostovoljno. Prav tako smo se dogovorili, da mi v 

čim večji meri omogočijo samostojno delo z njimi. Kadar se je pokazala potreba po 

pomoči inštruktoric zaradi problemov v komunikaciji ali kakšnih drugih posebnosti 

uporabnika, pa sem se seveda vedno lahko obrnila nanje. 

Za opazovanje sem izbrala deset bolj ali manj rednih uporabnikov, druge sem 

iz opazovanja izločila. 

Likovne naloge, ki sem jih pripravila za posamezne delavnice, niso temeljile na 

likovno teoretskih problemih, temveč so bile usmerjene v prepoznavanje 

najosnovnejših likovnih pojmov in upodabljanje likovnih motivov z uporabo znanih in 

manj znanih likovnih materialov. Verjetno bi se ob morebitnem nadaljevanju delavnic 

lotila tudi zahtevnejših likovnih nalog, seveda z izrazito individualizacijo in 

diferenciacijo dela z uporabniki. 

Nekatere naloge so si med seboj podobne, toda ne brez vzroka. Za usvojitev 

določenega likovnega  pojma so potrebne ponovitve motivov, spremenimo pa likovno 

tehniko. Tak primer so bile likovne naloge z upodabljanjem portreta. Uporabniki so s 

takšnim načinom dela usvojili pojem portreta. 
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3.7 Priprave likovnih dejavnosti, analize izvedb likovnih 

nalog 

I. Opazovalna tabela za 1. delavnico 

Stopnja 
 

Uporabnik 

 
K.o.? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

  UVOD OSREDNJI DEL ZAKLJUČEK 

 
A 

M *       *   *     

U *      *    *     

S *      *    *     

 

B 

M   *      *     *  

U  *      *     *   

S *      *     *    

 
C 

M                

U                

S                

 
D 

M *        *     *  

U *         *    *  

S *         *    *  

 
E 

M   *      *      * 

U   *      *      * 

S  *       *      * 

 
F 

M  *      *      *  

U  *      *      *  

S  *      *      *  

 
G 

M     *     *     * 

U     *     *     * 

S    *      *     * 

 
H 

M     *    *      * 

U     *     *     * 

S     *     *     * 

 
I 

M                

U                

S                

 
J 

M  *      *      *  

U  *      *      *  

S *      *      *   

 

Pisna priprava za 1. delavnico: 

o Likovno področje: slikanje 

o Likovna naloga: upodobitev motiva po opazovanju 

o Likovni motiv: portret prijatelja 

o Likovna tehnika: akril 
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o Likovni materiali in pripomočki: karton, čopiči, akrilne barve, palete, lončki za 

izpiranje čopičev 

o Učna sredstva in pripomočki: reprodukcije, fotografije, Sproccati S. (1994), 

Vodnik po slikarstvu, Mladinska knjiga, Ljubljana 

o Metode dela: razlaga, pogovor, ponazoritvena, dokumentacijska, metoda 

praktičnega dela 

o Oblike dela: frontalna, individualna 

o Cilji: 

Uporabniki: 

– spoznajo pojem portret,  

– samostojno naslikajo motiv,  

– zapolnijo format z barvnimi ploskvami, 

– izpopolnjujejo natančnost in spretnost pri izvajanju slikarskih tehnik. 

Priprava poteka dejavnosti: 

1. Uvodni del: Ker še ne poznam vseh uporabnikov, nekaj časa namenim 

spoznavanju. S klepetom poskrbim za sproščeno razpoloţenje. Uporabnike 

pozovem k vprašanjem, mnenjem in pričakovanjem v zvezi z našimi prihodnjimi 

srečanji. Razloţim jim okviren načrt, kaj bomo počeli na  srečanjih. Nato preidem 

na vprašanja: ali imajo veliko prijateljev? Ali imajo prijatelje v centru? O čem se s 

prijatelji lahko pogovarjajo? Kaj jim je na prijatelju najbolj všeč? Na podlagi 

pričakovanih odgovorov, npr. obraz, oči, nasmeh, ipd., jim omenim pojem portret. 

2. Osrednji del: Uporabnikom razloţim, kaj pomeni portret. Vprašam jih, ali so ţe 

kdaj naslikali kakšen portret, ali vedo za kakšen portret slavnega umetnika. 

Pokaţem jim knjige z umetniškimi reprodukcijami portretov znanih umetnikov – 

npr. Da Vincijevo Mono Liso. Napovem likovni motiv »portret prijatelja«. 

Pripravimo likovni material in prostor za delo. Razloţim jim, kako uporabijo barve 

in pripomočke. Uporabniki začnejo z likovnim izraţanjem. Pri delu se prilagodim 

njihovim potrebam. Ne postavljam nobenih omejitev. Vsakemu je omogočen 

individualni način izraţanja tako pri motivu kot pri materialu, če mu okviri 

zastavljene naloge povzročajo teţave. 

3. Zaključni del: Predvidevam, da bodo uporabniki glede na svoje zmoţnosti različno 

hitro končevali  slikanje. Tudi v zaključnem delu uporabim individualno obliko dela 
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in pogovor. Vsak uporabnik mi razloţi, koga je naslikal, opiše sliko, doda 

komentarje. Sliko fotografiram, napišem naslov in shranim v mapo. Ko vsi ali 

večina konča delo, se spet skupaj pogovorimo, kako jim je bila naloga všeč, ali se 

jim zdi, da so jo pravilno razumeli, ali so zadovoljni s svojimi izdelki. 

Analiza 

Ker smo se z uporabniki  spet srečali po dolgem času, smo najprej malo poklepetali. 

Povedala sem jim, da se bomo naslednjih nekaj mesecev videvali vsako sredo zjutraj, 

da bi ustvarjali in se zraven tudi nekoliko učili. Bili so zelo navdušeni. 

Na prvi delavnici je sodelovalo osem udeleţencev. Ko smo se na dolgo in široko 

pogovorili o prijateljstvu, simpatijah in podobnih stvareh, smo prišli do pojma portret.  

Večina uporabnikov ni razumela, kaj natančno portret pomeni, in so potrebovali 

dodatno razlago. Pokazala sem jim tudi različne fotografije. Skoraj vsi so poznali 

Mono Liso. Ko smo začeli  slikati, je od osmih uporabnikov samo ena uporabnica 

pravilno razumela nalogo in začela  slikati portret. Ostali uporabniki so začeli slikati 

figuro. Z dodatno razlago bi jih le zmedla in demotivirala, zato sem pustila, da so 

slikali po svoje. V osrednjem delu sem se posvetila individualnim pogovorom. 

Uporabnica A je potrebovala zelo veliko spodbude v obliki pogovora, po katerem se 

je šele lotila likovnega izraţanja. Uporabniku E je motivacijo dvignila šele obljuba, da 

bomo sliko mogoče razstavili. Uporabnica B se je s teţavo lotila slikanja, neprestano 

je postavljala vprašanja, toda nalogo je z veliko pogovora tudi dokončala. 

Likovna tehnika slikanje z akrili jim ni povzročala teţav, ker so jo ţe poznali. 

Uporabnikom sem namenoma ponudila večji format (50 x 70 cm), ker me je 

zanimalo, kako ga bodo zapolnili. Mogoče je tudi velik format  povzročil, da se je 

večina lotila slikanja figure. 

Razpoloţenje je bilo prijetno, brez napetosti. Ker so uporabniki navajeni reda in 

discipline, je delo potekalo tekoče, čisto in sproščeno. Iz tabele lahko razberemo, da 

je bila samo uporabnica A izrazito nemotivirana. Pri vseh drugih se je z delom 

stopnja motivacije in posledično tudi drugih dveh dejavnikov povečevala. V zaključku 

so pokazali veliko mero izvirnosti pri komentiranju svojih izdelkov. 
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II. Opazovalna tabela za 2. delavnico 

Stopnja 
 

Uporabnik 

 

K.o.? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  UVOD OSREDNJI DEL ZAKLJUČEK 

 
A 

M *       *     *   

U *        *     *  

S *        *     *  

 
B 

M  *      *      *  

U *       *     *   

S *      *      *   

 
C 

M  *      *      *  

U  *      *      *  

S  *      *      *  

 

D 

M  *      *      *  

U  *     *       *  

S *      *       *  

 

E 

M                

U                

S                

 
F 

M  *      *     *   

U *      *      *   

S *      *      *   

 

G 

M    *      *     * 

U    *     *     *  

S    *      *     * 

 
H 

M    *   *       *  

U    *   *       *  

S    *   *       *  

 

I 

M  *        *   *   

U  *        *   *   

S    *      *    *  

 
J 

M  *      *     *   

U  *      *     *   

S  *      *     *   

 

Pisna priprava za 2. delavnico: 

o Likovno področje: slikanje 

o Likovna naloga: upodobitev motiva po spominu 

o Likovni motiv: veseli avtoportret ali portret sorodnika 

o Likovna tehnika: kolaţ 

o Likovni materiali in pripomočki: karton, čopiči, lepilo, različni barvni papirji in 

kartoni, revije, časopisi, vrvice, tekstilni materiali, predivo, volna 
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o Učna sredstva in pripomočki: reprodukcije, fotografije, Lynton N. (1994): Zgodba 

moderne umetnosti. Ljubljana, Cankarjeva zaloţba 

o Metode dela: razlaga, pogovor, ponazoritvena, dokumentacijska, metoda 

praktičnega dela 

o Oblike dela: frontalna, individualna 

o Cilji: 

Uporabniki: 

– spoznajo pojem kolaţ, 

– opredelijo portret, 

– naslikajo sliko s kombiniranjem različnih materialov, 

– razvijajo ročne spretnosti. 

 Priprava poteka dejavnosti: 

1. Uvodni del: Ponovimo znanje s prejšnjega srečanja. Povem, da bomo ponovno 

naslikali portret, uporabili pa bomo barvne papirje, revije, vrvice, blago, predivo in 

volno. Izvedli bomo tehniko kolaţ. Z vprašanji, kot so: ali se velikokrat pogledate 

v ogledalo, kdaj se običajno gledate, ali veste, kakšne barve so vaše oči in lasje – 

jih poskušam usmeriti v ugibanje, koga bodo upodabljali. Prinesem ogledalo, v 

katero se pogledajo in naredijo vesele grimase. 

2. Osrednji del: Razloţim postopke za izdelovanje kolaţa. Predvidevam, da so 

seznanjeni s tehniko trganke, zato razloţim še druge moţnosti. Z demonstracijo 

jim predstavim, da je vsak likovni material mogoče nalepiti na karton, da se lahko 

likovni materiali lepijo drug čez drugega, da lahko uporabijo velike površine ali 

več manjših, skratka, da je toliko kombinacij, kolikor je idej. Pripravimo material 

in delovno površino za izdelovanje kolaţa. Demonstriram uporabo orodij in 

materialov in različne moţnosti kombiniranja. Uporabniki začnejo z likovnim 

izraţanjem. Po potrebi ponovim razlago. Pri delu se prilagodim njihovim 

potrebam. Ne postavljam nobenih omejitev. Vsakemu je omogočen individualni 

način izraţanja tako pri motivu kot pri materialu, če mu okviri zastavljene naloge 

povzročajo teţave. 

3. Zaključni del: Ko uporabniki končajo delo, izdelke naslovimo, se o njih 

pogovorimo in jih fotografiramo. Ugotavljamo, ali obstaja kakšna podobnost med 

sliko in originalom. 
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Analiza 

Delavnice se je udeleţilo devet uporabnikov. 

Naloga na delavnici je bila upodobitev portreta po spominu. Pojem portret so 

uporabniki spoznali ţe na prvi delavnici. Večina si je zapomnila, kaj pomeni portret, 

čeprav so naslikali figuro, nekateri tudi ne, novim udeleţencem sem pojem še enkrat 

razloţila. 

Tehnika kolaţa  zanje sicer ni bila novost, toda po pričakovanjih so do sedaj delali le 

trganke iz majhnih koščkov in samo iz papirja. Novost pri današnji nalogi je bila 

uporaba najrazličnejših likovnih materialov: blaga, volne, vrvic, prediv, koruznih listov 

itd. Samo uporabnici G in H sta se brez zadrţkov pričeli likovno izraţati, drugi pa niso 

vedeli, kako naj se lotijo izvedbe kolaţa. Ko so premagali začetno negotovost in videli 

svoji dve kolegici, kako vneto striţeta in lepita, so tudi drugi začeli  delati, razen 

uporabnika E, ki je do novih likovnih tehnik zelo nezaupljiv in je zato izrazil ţeljo, da 

bi slikal z akrili. Ko je končal  slikanje, sem ga spodbudila, da poskusi še s kolaţem. 

Obotavljivo je začel in počasi mu je steklo. Toda ker ni bil sproščen, kolaţna različica 

ni bila izvirna, je bil pa na izdelek vseeno ponosen. 

Samo uporabnica A je bila izrazito nemotivirana. Po pogovoru je začela z likovnim 

izraţanjem, izvirno rešila likovno nalogo, po končanem delu je opazovala druge. V 

nasprotju s prvo delavnico, kjer je bil pojem portret še preveč abstrakten, je tokrat 

večina razumela bistvo portreta. Tudi moţnosti kolaţa so izkoristili, nekateri bolj, 

drugi manj izvirno. Velik format jim ni povzročal teţav. Nekateri so si izbrali 

manjšega, kar po mojem izkazuje razumevanje naloge in zavedanja lastnih 

zmoţnosti. Rešitve so bile manj izvirne od tistih v akrilni tehniki, kar  pripisujem 

nepoznavanju moţnosti, ki jih ponuja tehnika kolaţa, in posledično nesproščenosti pri 

ustvarjanju. Na voljo so imeli veliko različnih materialov, ki smo jih razporedili na 

sredo miz. Tako smo izvedli nekakšno obliko skupinskega dela. Tudi to je bila zanje 

novost, ker ima  običajno vsak uporabnik svoje materiale. Kljub temu je v skupini 

vladalo sproščeno razpoloţenje.  

Pri drugem srečanju sem imela ţe večji občutek, kateri uporabniki potrebujejo 

individualni pristop, koga pa je bolje pustiti pri miru in počakati, da sam vpraša. 
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III. Opazovalna tabela za 3. delavnico 

Stopnja 
 

Uporabnik 

 

K.o.? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  UVOD OSREDNJI DEL ZAKLJUČEK 

 
A 

M                

U                

S                

 
B 

M                

U                

S                

 
C 

M    *     *     *  

U   *      *     *  

S  *       *     *  

 

D 

M                

U                

S                

 

E 

M  *       *     *  

U  *       *     *  

S  *      *      *  

 
F 

M                

U                

S                

 

G 

M     *     *     * 

U    *     *     *  

S     *     *     * 

 
H 

M    *     *     *  

U   *      *     *  

S   *      *     *  

 

I 

M                

U                

S                

 
J 

M    *     *     *  

U   *     *      *  

S   *      *     *  

 

Pisna priprava za 3. delavnico: 

o Likovno področje: grafika 

o Likovna naloga: upodobitev motiva po domišljiji 

o Likovni motiv: vzorci in okraski na pirhih in voščilnicah 

o Likovna tehnika: tisk s pečatniki 

o Likovni materiali in pripomočki: karton, čopiči, akrilne barve, palete, lončki za 

izpiranje čopičev, stiropor, noţki za rezanje pečatnikov 

o Učna sredstva in pripomočki: podobni izdelki, pečatniki, štampiljke 
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o Metode dela: razlaga, pogovor, ponazoritvena, dokumentacijska, metoda 

praktičnega dela 

o Oblike dela: frontalna, individualna 

o Cilji: 

Uporabniki: 

– spoznajo posebnosti stilizacije motiva, 

– z odtiskovanjem ustvarijo vzorce, 

– domiselno kombinirajo barve in izpolnijo slikovno podlago. 

 

Priprava poteka dejavnosti: 

1. Uvodni del: Pogovor usmerim v razmišljanje o prihajajočih praznikih, veliki noči in 

materinskem dnevu. Kje in s kom jih preţivijo? Kaj posebnega takrat počnejo? Ali 

koga obdarijo? Pričakujem pogovor o velikonočnih pirhih. Predlagam, da prostore 

okrasimo s pirhi, izrezanimi iz kartona in potiskanimi z vzorci. Kdor ţeli, pa lahko 

izdela  voščilnico za materinski dan. 

2. Osrednji del: Napovem likovno nalogo. S pečatniki, ki jih bomo izrezali iz 

stiropora, bodo natisnili vzorce na pirhe iz papirja in na voščilnice. Pripravimo 

delovno površino, likovne materiale in orodja. Podam navodila, kako pripravimo 

risbo, ki jo bomo prenesli na stiropor in obrezali. Razloţim stilizacijo in 

poenostavitev oblik. Razloţim, kako iz stiropora izrezati pečatnik. Predvidevam, da 

bodo pri rezanju z noţki potrebovali pomoč. Skupaj izreţemo pečatnike ter 

voščilnice in pirhe, na katere bodo uporabniki tiskali. Ko vse to pripravimo, 

uporabniki začnejo  tiskati. 

3. Zaključni del: V zaključnem delu analiziramo nastale izdelke. Pogovorimo se o 

problemih, ki so nastali pri izvedbi naloge. Kako bi naslednjič nalogo izvedli bolje? 

Za kakšno priloţnost bi lahko uporabili podobno tehniko? Izdelke podpišemo in 

fotografiramo. Pirhe pripravimo za okrasitev, voščilnice shranijo uporabniki za 

svoje bliţnje. 

Analiza 

Zaradi izleta v Planico je bila udeleţba nekoliko manjša, prisotnih je bilo pet 

uporabnikov. 
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Najprej smo se pogovarjali o prihajajočih praznikih, veliki noči in materinskem dnevu. 

Uporabniki so povedali svoje občutke ob teh praznikih, kako in kje jih preţivljajo. 

S tehniko tiska s pečatniki so se ţe srečali, niso pa še izdelovali pečatnikov. Tudi 

danes so to delo zaradi ostrih noţkov večinoma prepustili meni. Je pa vsak uporabnik 

na svoj kos stiropora narisali obliko, ki si jo je zamislil za odtis. Teţave je povzročala 

stilizacija oziroma poenostavitev oblike, razumevanje, da izrezovanje oblik iz 

stiropora ne omogoča detajlov. Oblike, ki so jih narisali, sem izrezala. Nato smo 

izrezali velike pirhe iz kartona in pripravili voščilnice. Na palete smo pripravili barve in 

začeli  odtiskovati. Pri izvajanju likovne naloge sem opazila velike razlike in 

obţalovala, ker je tako majhna udeleţba. Kajti zanimivo je, da pri dejavnosti, kot je 

odtiskovanje, lahko opaziš takšne razlike pri zmoţnostih posameznika: v natančnosti, 

iznajdljivosti, čistosti, vztrajnosti, izvirnosti, občutku za barvo, za kompozicijo. 

Vsak od petih udeleţencev se je likovnega izraţanja lotil na svoj način. Uporabnica C, 

ki je nagnjena k doslednosti, se je posvetila tudi najmanjšim detajlom in ustvarila 

zanimive izvirne izdelke. Pri tem me je večkrat prosila za pomoč. Uporabnica G, ki je 

pri ustvarjanju neustavljiva, je izdelala veliko število čestitk, ki pa so bile neizvirne in 

enolične. Ker uporabnikov še nisem poznala dovolj, nisem vedela, kakšne so 

posameznikove zmoţnosti, vendar sem v omenjeni uporabnici opazila potencial. 

Uporabnica H, ki je vedno visoko motivirana in izvirna, je imela tokrat teţave s 

tehniko: ni mogla odtisniti čistih barv. Niti dodatna demonstracija ni pomagala. 

Uporabnica D je potrebovala kar precej spodbude za začetek, v nadaljevanju pa je 

ustvarila zelo izvirne izdelke. 

Razpoloţenje v skupini je bilo sproščeno, zaradi manjšega števila udeleţencev je bilo 

še več moţnosti za individualne pogovore in praktično pomoč. 

Od dejavnosti, kot je tisk s pečatniki, nisem pričakovala kakšnih posebnih odkritij in 

spoznanj, a me je presenetila. Na videz preprosta naloga, kot je odtiskovanje, lahko 

veliko razkrije o  zmoţnostih posameznika. 
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IV. Opazovalna tabela za 4. delavnico 

Stopnja 
 

Uporabnik 

 

K.o.? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  UVOD OSREDNJI DEL ZAKLJUČEK 

 
A 

M                

U                

S                

 
B 

M   *     *     *   

U *      *     *    

S *      *     *    

 
C 

M    *     *     *  

U   *      *     *  

S   *      *     *  

 

D 

M  *      *      *  

U  *      *      *  

S  *      *      *  

 

E 

M   *     *      *  

U   *     *      *  

S   *     *      *  

 
F 

M  *      *     *   

U  *     *      *   

S  *     *      *   

 

G 

M     *     *    *  

U    *     *     *  

S    *     *     *  

 
H 

M    *     *     *  

U   *     *     *   

S   *     *     *   

 

I 

M   *     *     *   

U   *     *     *   

S   *     *     *   

 
J 

M    *     *     *  

U    *     *     *  

S    *     *     *  

 

Pisna priprava za 4. delavnico: 

o Likovno področje: slikanje 

o Likovna naloga: upodobitev motiva po spominu ali domišljiji 

o Likovni motiv: manekenka 

o Likovna tehnika: kolaţ 

o Likovni materiali in pripomočki: karton, čopiči, lepilo, različni barvni papirji in 

kartoni, revije, časopisi, vrvice, tekstilni materiali, predivo, volna, filc 

o Učna sredstva in pripomočki: reprodukcije, fotografije, revije 
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o Metode dela: razlaga, pogovor, ponazoritvena, dokumentacijska, metoda 

praktičnega dela 

o Oblike dela: frontalna, individualna 

o Cilji: 

Uporabniki: 

– opredelijo pojem figure, 

– poveţejo nova znanja z lastnim likovnim izraţanjem, 

– samostojno izoblikujejo motiv, 

– izpopolnijo postopke izdelave kolaţa. 

 

Priprava poteka dejavnosti: 

1. Uvodni del: Pogovor usmerim v razmišljanje o modi in oblačenju. Katera oblačila 

so jim najbolj všeč, ali dajejo prednost udobnejšim ali modnim oblekam, kako se 

imenujejo gospodične, ki na modnih revijah predstavljajo obleke? Nato usmerim 

uporabnike v razmišljanje, kakšne so manekenke. 

2. Osrednji del: Razloţim pojem figure. Čeprav je figura največkrat upodobljeni 

motiv poleg narave, dreves in cvetlic, predvidevam, da pojma ne poznajo. 

Razloţim, da je to cela postava človeka. Napovem likovni motiv in tehniko. Skupaj 

pripravimo likovne materiale in pripomočke ter ponovimo, kako lahko med sabo 

kombinirajo različne materiale in jih lepijo na primer drugega čez drugega. 

Izberejo si lahko format po svoji ţelji. Uporabniki začnejo z likovnim izraţanjem. 

Pričakujem dodatna vprašanja in manjše probleme pri tehniki lepljenja. 

3. Zaključni del: Pogovorimo se o tehniki kolaţa. Ali  menijo, da jim nudi dovolj 

ustvarjalne svobode, npr. več ali manj kot risanje in slikanje z drugimi slikarskimi 

materiali? Kako so zadovoljni s svojimi izdelki? Kaj bi popravili ali spremenili? 

Izdelke fotografiramo, podpišemo in pospravimo v mape. 

 

Analiza 

Na delavnici je sodelovalo devet uporabnikov. 

Ker sem s sabo prinesla veliko vrečo različnih kosov blaga, papirja, vrvic, prediva, 

volne in filca, so pravilno uganili, da bomo spet ustvarjali kolaţ. Ko smo se posedli v 

velik krog okrog miz, ki smo jih postavili skupaj, sem jih vprašala, ali vedo, kaj je 
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figura. Pojma večina ni poznala, čeprav je vsakdo ţe kdaj naslikal figuro. Nato sem 

jih nagovorila z vprašanji o modi. Spet se je razvila zanimiva debata in ob tem smo 

prišli do napovedi motiva manekenke. Uporabniki so se začeli likovno izraţati. 

Glede na to, da je večina uporabnikov ţe pri prvi nalogi, nekaj pa tudi pri drugi, ko 

smo upodabljali portret, upodobila figuro, sem pričakovala večjo sproščenost. 

Mogoče je  nesproščenost povzročilo preveč informacij, ki so jih seveda kot pridni 

učenci ţeleli upoštevati, vendar je nastala  ustvarjalna blokada. Uporabniki so namreč 

ţeljni znanja, toda prenesti jim ga je treba postopoma.  

Vsi razen uporabnice C in uporabnika I so izbrali format 50 x 70 cm. Uporabnica C, ki 

kaţe velik interes po novih znanjih, se je zavestno odločila za manjši format, da ga 

bo laţe zapolnila. Odločila se je za zanimivo simetrično kompozicijo.  Kot običajno sta 

brez posebnih teţav začeli ustvarjati uporabnici G in H. Zelo zanimivo rešitev je 

izbrala uporabnica B. Čeprav je spet imela  velike teţave s sproščenostjo in je 

neprestano potrebovala spodbudo, je na koncu nastal zanimiv izdelek – bela figura 

na belem ozadju, z reliefnim učinkom. Na podlagi pogovora v zaključnem delu ne 

morem reči, da so uporabniki vzljubili kolaţ, so si pa pridobili novo izkušnjo pri 

likovnem izraţanju. 
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V. Opazovalna tabela za 5. delavnico 

Stopnja 
 

Uporabnik 

 

K.o.? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  UVOD OSREDNJI DEL ZAKLJUČEK 

 
A 

M  *      *      *  

U  *      *      *  

S  *      *      *  

 
B 

M   *      *     *  

U  *      *      *  

S  *      *      *  

 
C 

M    *      *    *  

U    *     *     *  

S    *     *     *  

 

D 

M                

U                

S                

 

E 

M                

U                

S                

 
F 

M  *      *     *   

U  *      *     *   

S  *      *     *   

 

G 

M     *     *     * 

U     *     *     * 

S     *     *     * 

 
H 

M    *      *     * 

U     *     *     * 

S     *     *     * 

 

I 

M                

U                

S                

 
J 

M   *      *     *  

U   *      *     *  

S   *      *     *  

 

Pisna priprava za 5. delavnico: 

o Likovno področje: slikanje, risanje 

o Likovna naloga: risanje ali slikanje motiva po opazovanju 

o Likovni motiv: sadje v košari 

o Likovna tehnika: kombinirana 

o Likovni materiali in pripomočki: karton, čopiči, flomastri, barvni svinčniki, akrili, 

voščenke 
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o Učna sredstva in pripomočki: reprodukcije, fotografije, postavljeno tihoţitje s 

sadjem, UMETNOST V SLIKAH, Renesansa in barok. DZS, Ljubljana, 1987 

o Metode dela: razlaga, pogovor, ponazoritvena, dokumentacijska, metoda 

praktičnega dela 

o Oblike dela: frontalna, individualna 

o Cilji: 

Uporabniki: 

– spoznajo pojem tihoţitje, 

– pri slikanju tihoţitja samostojno kombinirajo likovne materiale, 

– seznanijo se s pojmoma razmerje, prekrivanje. 

 

Priprava poteka dejavnosti: 

1. Uvodni del: Pogovor usmerim v razmišljanje o zdravi prehrani. Katera hrana 

vsebuje veliko vitaminov? Med pričakovanimi odgovori je tudi sadje. Preidemo na 

pogovor o upodabljanju sadja in pojmu tihoţitje. 

2. Osrednji del: Pokaţem reprodukcije tihoţitij znanih umetnikov. Z vprašanji, kaj je  

upodobljeno na slikah, jih spodbudim k razmišljanju, kaj pomeni pojem tihoţitje. 

Razloţim, da je to upodabljanje neţive narave. Napovem likovno nalogo – 

upodobitev motiva po opazovanju. Iz sadja in košare skupaj sestavimo tihoţitje, 

ki ga bodo upodobili. Pripravimo likovne materiale. Na izbiro imajo barvne 

svinčnike in akrile. Razloţim jim, da morajo biti pozorni pri upodabljanju motiva 

po opazovanju na razmerja in prekrivanje. Uporabniki začnejo z likovnim 

izraţanjem. Po potrebi jim pomagam z dodatno razlago ali praktičnim prikazom. 

3. Zaključni del: Ugotavljamo, kaj jim je pri upodabljanju po opazovanju povzročalo 

največ teţav. Komentiramo, kako so zadovoljni z izdelki. Pogovorimo se, kaj je še 

mogoče upodobiti po opazovanju in kaj bi si oni ţeleli upodobiti na tak način. 

 

Analiza 

Na delavnici je ustvarjalo sedem uporabnikov. Lotili smo se za njih precej nove 

likovne naloge – upodabljanja tihoţitja. Kot lahko razberemo iz tabele, ni bil nihče 

nemotiviran, kajti kljub neznani nalogi so se veselili izziva. Čeprav razen uporabnice C 

nihče ni upošteval razmerij in prekrivanja, ker je to ezanje prezahtevno, so nastali 
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zanimivi izdelki. Z največjo samozavestjo se je naloge lotila uporabnica C, ker je 

končno lahko upodobila nekaj po opazovanju. Bila je močno motivirana, sproščena in 

je prvo sliko z barvnimi svinčniki hitro dokončala. Zamenjala je pozicijo in z akrili 

začela slikati novo sliko. Pri njej ji je motivacija malo padla, ker ni bila popolnoma 

zadovoljna z nastajajočim izdelkom. Med delom je potrebovala veliko napotkov v 

zvezi z razmerji in prekrivanjem.  Pri upodabljanju je uporabila tudi linearno 

perspektivo. Šest od osmih uporabnikov je ustvarilo po dve sliki, eno z barvnimi 

svinčniki, drugo z akrili, kar pove, da so bili pri likovnem izraţanju sproščeni. Najteţe 

se je znašel uporabnik F, za katerega je bila naloga preteţka, morda pa je bilo krivo 

tudi slabo počutje. 

Pri dejavnosti sem prišla do ugotovitve, da so uporabniki veliko bolj sproščeni pri 

likovnem izraţanju s tehnikami, ki jih poznajo, kljub novi ali teţji nalogi. Zato je zanje 

kombinacija novih likovnih tehnik v novi likovni nalogi kar velik izziv. Ob zaključku so 

bili zelo zadovoljni s svojimi izdelki. 
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VI. Opazovalna tabela za 6. delavnico 

Stopnja 
 

Uporabnik 

 

K.o.? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  UVOD OSREDNJI DEL ZAKLJUČEK 

 
A 

M                

U                

S                

 
B 

M    *     *     *  

U  *     *      *   

S  *      *     *   

 
C 

M   *      *     *  

U   *      *     *  

S   *     *     *   

 

D 

M *       *       * 

U *       *       * 

S *       *       * 

 

E 

M                

U                

S                

 
F 

M   *     *      *  

U  *      *      *  

S  *      *      *  

 

G 

M    *     *     *  

U   *     *     *   

S   *      *     *  

 
H 

M   *      *      * 

U    *      *     * 

S    *      *     * 

 

I 

M   *      *     *  

U   *      *     *  

S    *     *     *  

 
J 

M   *      *     *  

U   *      *     *  

S   *      *     *  

 

Pisna priprava za 6. delavnico: 

o Likovno področje: prostorsko izraţanje 

o Likovna naloga: izdelava prostorske tvorbe po domišljiji 

o Likovni motiv: hiša, hišica 

o Likovna tehnika: rezanje, lepljenje, upogibanje, sestavljanje 

o Likovni materiali in pripomočki: karton, čopiči, lepilo, različni barvni papirji in 

kartoni, vrvice, tekstilni materiali, predivo, filc, jogurtovi lončki, tetrapaki, tulci, 

škatlice, vroče lepilo 
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o Učna sredstva in pripomočki: reprodukcije, fotografije zanimivih stavb, podobni 

izdelki 

o Metode dela: razlaga, pogovor, ponazoritvena, dokumentacijska, metoda 

praktičnega dela 

o Oblike dela: frontalna, individualna 

o Cilji: 

Uporabniki: 

– izkaţejo razumevanje pojmov odprt in zaprt prostor, 

– navajajo se na uporabo različnih orodij in materialov, 

– razvijajo občutek za ureditev prostora. 

 

Priprava poteka dejavnosti: 

1. Uvodni del: Pogovor usmerim v razmišljanje o domu oziroma prostoru, kjer 

prebivamo. Ali je to v hiši, bloku, v mestu, na vasi? 

2. Osrednji del: Vprašam jih, kakšne prostore poznajo. Pričakovani odgovori so sobe, 

hiše, bloki ... Povem, da bomo sestavljali hiše iz odpadnih materialov, kot so 

kartonske škatlice, papirnati tulci, embalaţa za jajca, vrvice, papirnati prtički, 

jogurtovi lončki in podobno. Razloţim jim pojme, ki opredeljujejo prostor. Povem, 

kaj pomeni  odprt, polodprt, polzaprt in zaprt prostor. Za boljšo predstavo jim 

pokaţem primere na fotografijah različnih stavb. Pripravimo delovno površino, 

likovne materiale in pripomočke. Napovem likovno nalogo – izdelava prostorske 

tvorbe po domišljiji. Razloţim jim, da mora vsak iz »smeti«, ki smo jih pripravili na 

delovno površino,  izdelati hišo po svojem okusu. Pred in med delom jim kaţem 

postopke, kot so lepljenje, rezanje, striţenje, upogibanje. Izvajajo likovno nalogo. 

Po potrebi jim pomagam z razlago ali praktičnim delom. 

3. Zaključni del: Pričakujem zelo zanimive izdelke in tudi zelo zanimive komentarje. 

Pozovem jih, da izrazijo svoje mnenje o takem načinu ustvarjanja. Kakšne tvorbe 

bi na tak način še lahko ustvarili? Izdelke podpišemo, naslovimo in fotografiramo. 

 

Analiza 

Na delavnici je bilo osem udeleţencev. Razen ene uporabnice so bili vsi izredno izvirni 

in ustvarjalni. Teţave pa so imeli s tehniko oziroma izvedbo določenih postopkov. Na 
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pomoč sem jim priskočila pri lepljenju z vročim lepilom, pri izrezovanju z olfa 

noţkom, pri rezanju trših materialov, pri natančnem izrezovanju, skratka pri opravilih, 

ki zahtevajo motorične spretnosti. Idej so imeli toliko in tako natančno zamišljene, da 

bi lahko navdihnili celo kakšnega arhitekta. Zanimiv je bil pristop uporabnika, ki se je 

odločil, da ne bo delal. Umaknil se je na stran in upodabljal. Toda neprestano je 

pogledoval k nam. Ko sem ga pozvala, naj se nam pridruţi, najprej ni hotel, ker da 

on tega ne zna. Po prigovarjanju,  naj vsaj poskusi, se je tako navdušil, da mi je za 

vsak delček, ki ga je dodal, povedal, čemu sluţi. Uporabniki so se res zelo vţiveli v 

likovno izraţanje. Nekateri, npr. uporabnica G, so se ukvarjali z detajli, kot so cvetlice 

na vrtu, toda ko je G. ugotovila, da je vrt premajhen, jih je kar narisala. 

Zanimivo bi bilo ponoviti likovno nalogo v obliki, kjer bi iz individualnih izdelkov 

ustvarili skupinsko kompozicijo, na primer mesto ali ulico. Nasploh se mi ob 

zaključkih nalog, ko vidim, kako uspešno so jih uporabniki izvedli, vedno porodi 

kopica novih idej za nadaljnje delo. 

Če sem na prejšnji delavnici prišla do zaključka, da pri novih likovnih nalogah niso 

sproščeni, se to opaţanje tokrat ni uresničilo. Ves čas je vladalo sproščeno, 

ustvarjalno razpoloţenje in na fotografijah, ki sem jih posnela na koncu, se vidi, kako 

so ponosni na svoje hiše! 
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VII. Opazovalna tabela za 7. delavnico 

Stopnja 
 

Uporabnik 

 

K.o.? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  UVOD OSREDNJI DEL ZAKLJUČEK 

 
A 

M  *      *   *     

U  *      *   *     

S   *     *   *     

 
B 

M   *      *     *  

U   *     *      *  

S   *     *      *  

 
C 

M  *      *      *  

U  *      *      *  

S  *      *      *  

 

D 

M                

U                

S                

 

E 

M                

U                

S                

 
F 

M  *     *    *     

U  *     *    *     

S  *     *    *     

 

G 

M     *     *     * 

U     *     *     * 

S     *     *     * 

 
H 

M  *      *      *  

U  *      *      *  

S  *      *      *  

 

I 

M                

U                

S                

 
J 

M   *     *      *  

U  *      *      *  

S  *      *      *  

 

Pisna priprava za 7. delavnico: 

o Likovno področje: slikanje 

o Likovna naloga: domišljijsko upodabljanje abstraktnega motiva ob poslušanju 

glasbe 

o Likovni motiv: sanjarjenje 

o Likovna tehnika: slikanje s prsti z akrilnimi barvami 

o Likovni materiali in pripomočki: karton, rokavice iz lateksa, akrilne barve, palete 
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o Učna sredstva in pripomočki: glasbeni predvajalnik, različne zvrsti glasbe, Lynton 

N. (1994): Zgodba moderne umetnosti. Ljubljana, Cankarjeva zaloţba 

o Metode dela: razlaga, pogovor, ponazoritvena, dokumentacijska, metoda 

praktičnega dela 

o Oblike dela: frontalna, individualna 

o Cilji: 

Uporabniki: 

– doţiveto upodobijo motiv, 

– spoznajo pojem abstraktno, 

– z izbrano slikarsko tehniko upodobijo lastna čustva, 

– razvijajo občutek za abstraktno barvno kompozicijo. 

Priprava poteka dejavnosti: 

1. Uvodni del: Pogovor usmerim v razmišljanje o glasbi in v občutke, ki nas 

preplavljajo ob njenem poslušanju. Glede na to, da je v centru tudi glasbena 

delavnica, pričakujem zanimivo debato. Z vprašanji, kot so, kakšno glasbo najraje 

poslušate, ali vas glasba spravi v dobro voljo, ali ob poslušanju glasbe kdaj 

sanjarite, ali se vam zdi, da glasbo lahko naslikate, jih pripravim na to, da bo 

glasba povezana z likovnim izraţanjem. 

2. Osrednji del: Predstavim pojem abstraktna slika. Pričakujem, da pojma ne 

poznajo, zato bo treba z vsemi metodami poskrbeti, da ga bodo razumeli. Tako 

jim poleg razlage in pogovora pokaţem različne fotografije abstraktnih umetnin. 

Razloţim jim, da je to slika, na kateri so barve in oblike, ki niso podobne oblikam, 

kakršne nas obdajajo. Pripravim dve različni glasbeni podlagi: za prvi del umirjeno 

klasiko, za drugi del modernejšo, instrumentalno glasbo. Pripravimo delovni 

prostor, palete, akrilne barve in gumijaste rokavice. Povem jim, da za slikanje ne 

bodo uporabili čopičev, temveč svoje prste in roke. Pogovorimo se o likovni 

tehniki, s katero bodo ustvarjali. Razloţim jim, kaj jim ta likovna tehnika 

omogoča. Primerna je za ustvarjanje abstraktne slike, ker omogoča drugačno 

nanašanje barve na slikovno ploskev. Napovem motiv »sanjarjenje«. Predlagam 

jim,  naj zaprejo oči in si predstavljajo, o čem pripoveduje glasba, katere barve 

jim pridejo na misel, ko jo poslušajo, ali vidijo morda veter, vihar, gozd, oblake ali 

samo barve, ki se spreminjajo. Ko se bodo vţiveli v glasbo, naj odprejo oči in 
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svoje občutke s prsti prenesejo na papir. Izvedejo likovno nalogo. Z dodatno 

razlago pomagam tistim, ki ne razumejo pojma ali tehnike. 

3. Zaključni del: Pričakujem različne odzive na zastavljeno in izpeljano nalogo. 

Komentiramo nastale slike, jih podpišemo in opremimo z naslovi, fotografiramo in 

shranimo v mape.   

Analiza 

Ob glasbi se je likovno izraţalo osem uporabnikov. Ker imajo prav vsi radi glasbo, so 

nestrpno pričakovali, kaj bomo počeli, ko smo se zbrali v glasbeni sobi. Povedala sem 

jim, da bodo potrebovali veliko barve in gumijaste rokavice. Temu so se čudili – zakaj 

bi za slikanje potrebovali rokavice? To je bil  spet nov izziv zanje. Najprej smo se 

pogovarjali o glasbi: kakšno glasbo poslušajo, kakšna čustva vzbudi v njih, ali ima 

glasba barvo? Nato sem jih vprašala, ali vedo, kaj pomeni abstraktno slikanje. Tega 

izraza niso poznali. Pokazala sem jim reprodukcije abstraktnih slik.  

Ko smo vse pripravili, so se uporabniki lotili slikanja. Prva glasba je bila klasična, bolj 

resna, ne preveč ţivahna. Ni bila po njihovem okusu. Razen uporabnic A in C so vsi 

začeli  slikati. Uporabnici A ni bila všeč glasba, C pa si ni znala predstavljati, kako naj 

slika brez čopiča. Uporabnik I je začel slikati polţe, ki so se, to moram priznati, 

skladali z glasbo. Ustvaril je kar tri serije polţev. G se je popolnoma vţivela in 

ustvarila štiri abstraktne slike z izvirnimi naslovi. Ko je bila glasba bolj vesela, sta se 

vdali tudi A in C. Obe sta naslikali barvno in kompozicijsko zelo zanimivi sliki. H je 

medtem začela z drugo sliko, ki je ţe bolj sledila ciljem naloge, tretja pa je bila ţe 

čista abstrakcija. Zanimivo je, da tokrat uporabnica B ni imela nobenih teţav s 

sproščenostjo in je pogumno uporabila barve. Tudi J je ustvaril izvirno abstraktno 

sliko. 

Na delavnici so se nam pridruţili  zaposleni v centru in še nekateri drugi uporabniki, 

ki jih nisem vključila v opazovanje. Vsi smo zelo uţivali. 

Namen delavnice je bil zdruţiti dva različna medija ter s tem povečati likovno 

ustvarjalnost in uporabnike dodatno motivirati. Namen je bil doseţen: vsi so se 

sprostili, ustvarjali in se naučili, kaj pomeni abstraktno. 
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VIII. Opazovalna tabela za 8. delavnico 

Stopnja 
 

Uporabnik 

 

K.o.? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  UVOD OSREDNJI DEL ZAKLJUČEK 

 
A 

M                

U                

S                

 
B 

M   *     *     *   

U *      *      *   

S *      *      *   

 
C 

M                

U                

S                

 

D 

M    *     *      * 

U    *     *     *  

S    *     *      * 

 

E 

M  *      *     *   

U  *     *     *    

S  *      *     *   

 
F 

M  *      *     *   

U  *     *     *    

S  *      *     *   

 

G 

M    *      *     * 

U    *     *     *  

S    *     *      * 

 
H 

M   *     *     *   

U  *     *     *    

S  *     *     *    

 

I 

M   *      *     *  

U   *      *     *  

S   *       *     * 

 
J 

M  *     *     *    

U  *     *     *    

S  *     *     *    

 

Pisna priprava za 8. delavnico: 

o Likovno področje: risanje, slikanje 

o Likovna naloga: upodabljanje motiva po spominu 

o Likovni motiv:  najljubši kotiček 

o Likovna tehnika: kombinirana 

o Likovni materiali in pripomočki: karton, čopiči, akrilne barve, flomastri, barvni 

svinčniki, voščenke 

o Učna sredstva in pripomočki: reprodukcije 
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o Metode dela: razlaga, pogovor, dokumentacijska, metoda praktičnega dela 

o Oblike dela: frontalna, individualna 

o Cilji: 

Uporabniki: 

– samostojno izberejo likovni motiv in likovno tehniko, 

– z izbrano risarsko ali slikarsko tehniko upodobijo lastna občutja, 

– razvijajo likovni spomin. 

Priprava poteka dejavnosti: 

1. Uvodni del: Pogovorimo se o preţivljanju prostega časa. Kje in s kom ga 

najpogosteje preţivljajo? Kam najraje zahajajo?   

2. Osrednji del: Pogovor o preţivljanju prostega časa poveţem z likovnim motivom, 

ko napovem likovno nalogo – upodobitev motiva po spominu. Napovem likovni 

motiv: moj najljubši kotiček. Z uporabniki naštejemo suhe in tekoče materiale in 

obnovimo njihove posebnosti. Uporabniki začnejo z likovnim izraţanjem, izberejo 

lahko med suhimi in tekočimi risarskimi materiali in slikarskim akrilom, med seboj 

jih lahko kombinirajo. 

3. Zaključni del: O nastalih izdelkih se pogovorimo. Zakaj so izbrali določen motiv, 

na kaj jih spominja naslikani kraj? Slike podpišemo, opremimo z naslovi, 

fotografiramo in shranimo v mape. 

Analiza 

Po mojem načrtu bi morali iti v naravo. Ker pa je deţevalo, smo naravo slikali kar po 

spominu. Na delavnici je sodelovalo osem uporabnikov. 

Domenili smo se, da si lahko izberejo katerokoli tehniko in upodobijo kraj v naravi, 

kamor se najraje zatečejo, ko potrebujejo mir in počitek. Ker jim nisem dajala 

nobenih drugih sugestij, je nastala polovica slik z motivom: roţe, trava, sonce, oblaki 

(eden je dodal še hiško). Uporabnik E je zelo slikovito upodobil konkreten kraj, za 

katerega pa kasneje na ţalost nismo napisali, kje leţi, ker smo se preveč zaklepetali. 

Uporabnica G je upodobila Kriško jezero. Iz njene slike lahko precej jasno razberemo 

razvojno stopnjo njenega likovnega izraţanja. Zanimiva je tudi uporaba vijolične 

barve za nebo oziroma ozadje pri uporabnici E in uporabniku F. Popolnoma zunaj 

okvirov podanega likovnega motiva pa je izvedla nalogo uporabnica B, ki je naslikala 

vikinško ladjo. 
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Kljub turobnemu dnevu smo bili na koncu zadovoljni z izdelki in smo se še dolgo 

pogovarjali o skritih kotičkih, kamor radi zahajamo, ko smo potrti. 

 

IX. Opazovalna tabela za 9. delavnico 

Stopnja 
 

Uporabnik 

 
K.o.? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

  UVOD OSREDNJI DEL ZAKLJUČEK 

 
A 

M                

U                

S                

 
B 

M                

U                

S                

 
C 

M                

U                

S                

 

D 

M    *    *      *  

U   *    *       *  

S   *    *       *  

 

E 

M    *     *     *  

U    *     *     *  

S    *     *     *  

 
F 

M  *      *     *   

U  *      *     *   

S  *      *     *   

 

G 

M     *    *     *  

U    *    *     *   

S    *    *     *   

 
H 

M   *     *    *    

U  *     *     *    

S  *     *     *    

 

I 

M    *    *     *   

U  *     *     *    

S  *     *     *    

 
J 

M     *     *     * 

U    *     *     *  

S    *     *     *  

 
Pisna priprava za 9. delavnico: 

o Likovno področje: risanje 

o Likovna naloga: upodabljanje motiva po opazovanju 

o Likovni motiv: narava 

o Likovna tehnika: barvni svinčniki, flomastri 
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o Likovni materiali in pripomočki: risalni listi, barvni svinčniki, flomastri, voščenke 

o Učna sredstva in pripomočki: pojavi v naravi, okvirček za izbiro izseka 

o Metode dela: razlaga, pogovor, ponazoritvena, dokumentacijska, metoda 

praktičnega dela, metoda dela na terenu 

o Oblike dela: frontalna, individualna 

o Cilji: 

Uporabniki: 

– narišejo motiv po opazovanju, 

– krepijo doţivljajsko sposobnost, 

– razvijajo psihomotorične sposobnosti. 

Priprava poteka dejavnosti: 

1. Uvodni del: Motivacija je ţe sam sprehod v naravo. Med sprehodom se 

pogovarjamo, ali so ţe kdaj ustvarjali v naravi – če so, kaj in kako so ustvarjali? 

Opazujemo naravo, razmišljamo, kaj bi v naravi lahko upodobili, ipd. 

2. Osrednji del: Poiščemo primeren kraj, kjer se lahko posedemo in pripravimo 

materiale. Uporabniki imajo na izbiro  barvne svinčnike, flomastre in voščenke. 

Vsak se odloči, kateri motiv si bo izbral za risanje. Razloţim jim, da si lahko 

pomagajo tako, da si skozi kartonasti okvirček ogledajo pokrajino in izberejo 

izsek, ki jim je najbolj všeč. Lahko pa narišejo večji del pokrajine in poleg dodajo 

še kakšne oblike po domišljiji. Uporabniki začnejo z likovnim izraţanjem. 

Uporabijo več razpoloţljivih materialov ali pa samo enega. 

3. Zaključni del: Po končanem delu se odpravimo nazaj v center, kjer se pogovorimo 

o tem, da lahko pri slikanju v naravi uporabimo slikarsko stojalo. Namesto papirja 

ali platna lahko uporabimo tudi druge podlage, na primer asfalt ali kamne. 

 

Analiza 

V spremstvu inštruktorice smo se s sedmimi uporabniki podali na pribliţno en 

kilometer oddaljeno jaso poleg gozda. Ţe med potjo smo se pogovarjali, kdo bo kaj 

narisal. Ob robu gozda smo v daljavi opazili srno, ki jo je kasneje za motiv uporabil J. 

Ko smo prispeli na cilj, smo se organizirali glede na ţelje posameznikov, s čim bodo 

risali in kaj bodo risali. Nastalo je nekaj zanimivih risbic, zmotila pa sem se pri trditvi, 

ki sem jo omenila v pisni pripravi, da je ţe odhod v naravo dovolj velika motivacija za 
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likovno izraţanje. Pri druţenju v naravi je toliko drugih dejavnikov (ki onemogočajo 

ţeljo po likovnem izraţanju), ki uporabnike pritegnejo k igri in pogovoru, da so zelo 

sproščeni, vendar za drugačne dejavnosti. Ko smo se vračali, smo nabrali travniške 

cvetlice, ki jih bomo ob priliki posušene uporabili pri kakšni likovni nalogi. Ko smo se 

vrnili v center, smo bili vsi veseli in zadovoljni, tudi risbice, ki so nastale, smo 

komentirali. Uporabniki so bili z njimi zadovoljni, prav tako z druţenjem v naravi. 

 

X. Opazovalna tabela za 10. delavnico 

Stopnja 
 

Uporabnik 

 
K.o.? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

  UVOD OSREDNJI DEL ZAKLJUČEK 

 
A 

M  *      *   *     

U  *      *   *     

S  *      *   *     

 
B 

M                

U                

S                

 
C 

M    *     *     *  

U   *      *     *  

S   *      *     *  

 
D 

M    *     *      * 

U    *     *     *  

S    *     *      * 

 
E 

M  *      *      *  

U  *      *      *  

S  *      *      *  

 

F 

M  *       *     *  

U  *      *      *  

S  *      *      *  

 
G 

M    *     *     *  

U   *      *     *  

S   *      *     *  

 

H 

M    *     *     *  

U   *      *     *  

S   *      *     *  

 
I 

M   *     *     *   

U   *     *     *   

S   *     *     *   

 

J 

M   *     *      *  

U  *     *      *   

S  *     *      *   

 

Pisna priprava za 10. delavnico: 
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o Likovno področje: slikanje, risanje 

o Likovna naloga: upodobitev motiva po domišljiji  

o Likovni motiv: sanjske počitnice 

o Likovna tehnika:  kombinirana 

o Likovni materiali in pripomočki: karton, čopiči, akrilne barve, flomastri, barvni 

svinčniki, voščenke, material za kolaţ, lepilo, škarje 

o Učna sredstva in pripomočki: razglednice, revije 

o Metode dela: razlaga, pogovor, ponazoritvena, dokumentacijska, metoda 

praktičnega dela 

o Oblike dela: frontalna, individualna 

o Cilji: 

Uporabniki: 

– krepijo prizadevnost pri ustvarjanju, 

– samostojno upodobijo likovni motiv,  

– razvijajo občutek za barvno kompozicijo. 

Priprava poteka dejavnosti: 

1. Uvodni del: Naloga je izbrana glede na čas počitnic, ki prihaja. Pogovor usmerim 

v razmišljanje o počitnicah: kje in s kom jih preţivljajo, ali se jih veselijo, kam si 

ţelijo oditi na počitnice, kje jim je bilo do sedaj najbolj všeč itd. Pokaţem tudi 

razglednice in kataloge, toda povem, da morajo motiv naslikati po svojih 

predstavah. 

2. Osrednji del: Napovem likovno nalogo: upodobijo lahko, kaj si ţelijo doţiveti na 

»sanjskih počitnicah«. Likovne materiale si lahko izberejo med barvnimi svinčniki, 

voščenkami, flomastri, akrili, barvnimi tuši in materiali za kolaţ. Predlagam jim, da 

tehnike med sabo  kombinirajo, in jim to tudi demonstriram. Pripravimo likovne 

materiale in uporabniki izvedejo likovno nalogo. Po potrebi se pridruţim, če 

potrebuje kdo pomoč. 

3. Zaključni del: Pogovorimo se o nastalih slikah. Zakaj je kdo izbral določeno 

tehniko, kako je zadovoljen z izdelkom, kaj bi naslednjič spremenil? Slike 

podpišemo, opremimo  z naslovi, fotografiramo in shranimo v mape.  
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Analiza 

Poleg delavnice, kjer smo ustvarjali ob glasbi, je bila najbolj sproščena delavnica, na 

kateri smo upodabljali sanjske počitnice. Udeleţilo se je je devet uporabnikov. Čeprav 

sem jim demonstrirala, kako lahko kombinirajo kolaţ in akril, se je samo ena 

uporabnica lotila naloge na tak način. Ostali so se izraţali v njim najljubših likovnih 

tehnikah. Vzrok za to lahko najdem v tem, da jih je motiv tako prevzel, da se jim 

sploh ni ljubilo razmišljati o likovni tehniki in so se prepustili sanjarjenju. Priznam, da 

ob tej delavnici nisem imela veliko dela, ker so bili vsi trije dejavniki pri večini dobro 

zastopani  in so se  stopnjevali z delom. 

 

XI. Opazovalna tabela za 11. delavnico 

Stopnja 

 
Uporabnik 

 
K.o.? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

  UVOD OSREDNJI DEL ZAKLJUČEK 

 
A 

M  *      *     *   

U  *      *    *    

S  *     *     *    

 
B 

M    *     *     *  

U   *      *    *   

S  *      *     *   

 
C 

M    *     *       

U    *     *       

S   *      *       

 
D 

M    *     *      * 

U   *      *     *  

S   *      *      * 

 
E 

M   *      *     *  

U  *       *     *  

S  *       *     *  

 

F 

M *      *      *   

U *      *      *   

S *      *      *   

 
G 

M     *     *     * 

U    *     *     *  

S    *     *      * 

 

H 

M   *     *      *  

U  *      *      *  

S  *      *      *  

 
I 

M                

U                

S                
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Pisna priprava za 11. delavnico: 

o Likovno področje: slikanje 

o Likovna naloga: upodobitev motiva po domišljiji z mešanimi barvami 

o Likovni motiv: vreme 

o Likovna tehnika: akril 

o Likovni materiali in pripomočki: karton, čopiči, osnovne akrilne barve ter bela in 

črna, palete 

o Učna sredstva in pripomočki: barvni krog, reprodukcije, učbenik, primeri iz narave 

o Metode dela: razlaga, pogovor, ponazoritvena, dokumentacijska, metoda 

praktičnega dela 

o Oblike dela: frontalna, individualna 

o Cilji: 

     Uporabniki: 

– spoznajo primarne in sekundarne barve, 

– pojasnijo lestvico sivin od bele do črne barve, 

– naslikajo sliko z mešanimi barvami, 

– razvijajo likovno domišljijo. 

 

Priprava poteka dejavnosti: 

1. Uvodni del: Uvodna motivacija je pogovor o vremenskih pojavih. Uporabnike 

vprašam, kakšno vreme imajo najraje. Kakšnega ne marajo? Kakšne barve sta 

jasno nebo in sonce? Kakšne barve so oblaki? Kaj nastane, kadar sije sonce in 

deţuje hkrati? Pričakovani odgovori so modro, rumeno, sivo, mavrica itd. 

2. Osrednji del: Razloţim jim pojme: osnovne barve, sekundarne barve, sivine. 

Pokaţem jim barvni krog in lestvico sivin. Napovem likovno nalogo in podam 

natančna navodila za izvedbo. Razloţim jim, katere barve morajo zmešati, da 

dobijo oranţno, zeleno in vijolično barvo, in kako dobijo različno temne sive 

barve. Pripravimo osnovne barve ter belo in črno. Začnejo slikati domišljijski 

motiv vremena, pri katerem lahko uporabijo samo osnovne barve in njihove 

mešanice ter belo in črno barvo. 
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3. Zaključni del: V zaključnem delu še enkrat ponovimo, kako smo dobili določene 

barve. Pogovorimo se o izdelkih in ugotovimo, ali je cilj doseţen. Slike podpišemo, 

naslovimo, fotografiramo in shranimo v mape. 

 

Analiza 

Na delavnici je sodelovalo osem uporabnikov. Čeprav sem se odločila, da ne bom 

dajala nalog neposredno iz likovne teorije, so nekateri uporabniki med potekom 

delavnic izrazili ţeljo, da se naučijo mešati barve, ker večinoma uporabljajo akrilne 

barve, ki so ţe namešane. Zato sem načrtovano nalogo s področja grafike zamenjala 

z nalogo mešanja barv. 

V uvodnem delu smo se v obliki frontalnega pogovora pogovarjali o barvah v naravi, 

o naravnih pojavih, kjer nastajajo barve. V nadaljevanju sta pri tej nalogi najbolj 

izstopali demonstracijska metoda ter metoda praktičnega dela in pogovora. 

Pri nalogi je od vseh dejavnikov najbolj izstopala motivacija. Uporabnike je najbolj 

motiviralo to, da se bodo naučili nekaj novega. Teţko so razumeli, da lahko samo iz 

treh barv zmešamo vse druge barve. Ker sem ţe med prejšnjimi srečanji opazila, da 

nekateri uporabniki ne poznajo vseh barv, se je sedaj ponudila priloţnost, da se o 

tem temeljito pogovorimo. Posledica visoke motivacije je bilo tudi izredno sproščeno 

razpoloţenje,  ki je spodbudilo tudi tiste, ki niso bili prepričani o svojih sposobnostih, 

da so brez zadrţkov vprašali in povedali, česa ne razumejo. 

Za razumevanje zastavljene likovne naloge so uporabniki potrebovali  natančna 

navodila. Potrebovali so dodatno razlago in individualne pogovore ter demonstracijo. 

Kajti ţe majhna napaka ali neznanje je bilo za nekatere lahko vzrok, da so prenehali  

izvajati likovno nalogo. Razloţila sem jim, da vsakdo dela napake, da je napake 

mogoče popraviti in ne nazadnje da se na napakah učimo. Tempo dela v skupini je 

bil zelo različen. Tudi razumevanje naloge je bilo različno. Ker sem jim pri razlagi 

pokazala barvni krog, ga je večina ţelela naslikati. Ker so imeli teţave z izvedbo, jim 

je zmanjkalo časa za motiv po domišljiji. Toda  znašli so se in okrasili sliko z barvnim 

krogom. Najbolj motivirani pa so naslikali po dve sliki. 
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XII. Opazovalna tabela za 12. delavnico 

Stopnja 
 

Uporabnik 

 

K.o.? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  UVOD OSREDNJI DEL ZAKLJUČEK 

 
A 

M                

U                

S                

 
B 

M                

U                

S                

 
C 

M                

U                

S                

 

D 

M                

U                

S                

 

E 

M                

U                

S                

 
F 

M                

U                

S                

 

G 

M     *     *     * 

U     *     *     * 

S     *     *     * 

 
H 

M    *     *     *  

U    *     *     *  

S    *     *     *  

 

I 

M    *      *     * 

U    *      *     * 

S    *      *     * 

 
J 

M                

U                

S                

 

Pisna priprava za 12. delavnico: 

o Likovno področje: slikanje 

o Likovna naloga: upodobitev motiva po opazovanju 

o Likovni motiv: Iris ali prijatelj (moţnost samostojne izbire motiva) 

o Likovna tehnika: akril 

o Likovni materiali in pripomočki: karton, čopiči, akrilne barve, palete 

o Učna sredstva in pripomočki: reprodukcije 
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o Metode dela: razlaga, pogovor, ponazoritvena, dokumentacijska, metoda 

praktičnega dela 

o Oblike dela: frontalna, individualna 

o Cilji: 

     Uporabniki: 

– naslikajo motiv po opazovanju, 

– razvijajo občutek za opazovanje, 

– utrdijo pojem portret, 

– kritično ovrednotijo svoja in dela prijateljev. 

 

Priprava poteka dejavnosti: 

1. Uvodni del: Uporabnikom osveţim spomin na prvo delavnico, ko so slikali portret 

prijatelja. Sedaj sem tudi jaz postala njihova prijateljica, in če ţelijo, lahko 

naslikajo  moj portret. Ponovimo, katere so glavne značilnosti portreta. Ker se 

uporabniki s portretom ukvarjajo ţe tretjič, predvidevam, da jim naloga in motiv 

ne bosta povzročala teţav. 

2. Osrednji del: Napovem likovno nalogo – upodobitev motiva po opazovanju v 

akrilni tehniki  in likovni motiv  Iris ali prijatelj. Za dodatno motivacijo imajo 

moţnost individualne izbire motiva. Pripravimo likovne materiale in pripomočke in 

obnovimo njihove posebnosti. Uporabniki začnejo z likovnim izraţanjem. Med 

potekom slikanja opazujem, kdo potrebuje dodatno razlago. 

3. Zaključni del: V zaključku se najprej posvetimo današnji nalogi, jo komentiramo, 

ugotovimo, kaj smo si zapomnili, kaj smo pozabili, kaj bi lahko izboljšali. Nato 

opravimo pregled minulega dela, tako da si ogledamo izdelke iz prejšnjih delavnic, 

ki so shranjeni v mapah. Med pogovorom ugotavljamo, kaj smo se v desetih 

srečanjih naučili, katere stvari so uporabniki pogrešali, ali bi še ţeleli ustvarjati na 

tak način. 

 

Analiza 

Ker so se naše delavnice zavlekle tako pozno v junij (po planu naj bi se končale prej, 

vendar so vmes trikrat odpadle), so bili na zadnji samo trije uporabniki, drugi so ţe 
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odšli na zasluţene počitnice. Smo pa imeli goste: z nami je ustvarjalo nekaj 

uporabnikov iz drugih skupin in nekaj zaposlenih. 

Vsi trije uporabniki (iz moje skupine) so bili zelo motivirani. Ena uporabnica sicer še 

vedno ni usvojila pojma portret, kar pa nikakor ni zmanjšalo njene ustvarjalnosti pri 

slikanju. Dve uporabnici sta ustvarili po dve sliki, tretji uporabnik pa celo tri. Opazila 

pa sem nekaj zelo zanimivega: naloga v prejšnji delavnici je bila mešanje barv in 

stopnjevanje sivin od bele do črne. Vsi trije uporabniki so pri slikanju portreta 

uporabili kakšen element iz te naloge. Ta ugotovitev je najbolj motivirala mene. 

Ob zaključku smo, čeprav v omejenem številu, ugotovili, da smo preţiveli prijetno 

druţenje, se veliko naučili in bi si ţeleli nadaljevati, kjer smo končali. 
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3.8 Analize uporabnikove dejavnosti z vidika motivacije, 

ustvarjalnosti in sproščenosti 

 

Uporabnica A  

               

          
          

    
 
 

Moj fant, portret, akril 
 

 
               

               
 
 

 
 

 
 
 
Brez naslova, portret, kolaţ 

              
 

         
 

               
 

 
 

 
 
 

 
Tihoţitje, barvni svinčniki 

 

 
 

               
 

  
 
 
 
Brez naslova, slikanje s prsti po glasbi, akril 
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Krk, sanjske počitnice, akril 

 

          
 
 

 
 
Mešanje barv, akril 

 

Uporabnica se je udeleţila šestih delavnic. Čeprav je bila prisotna, se je običajno 

ustvarjanju v delavnici pridruţila šele po prijaznem prigovarjanju. 

Motivacija: Njena motivacija je bila večinoma nizka. Likovnega izraţanja se je lotila 

z obotavljanjem. Pri risanju tihoţitja se je naloge lotila ţe takoj in jo vztrajno  

dokončala. 

Ustvarjalnost: Pri motivu sanjskih počitnic je pokazala izvirnost pri izvedbi s 

kombinacijo kolaţa in akrila. Kolaţ je pobarvala z akrilnimi barvami in ustvarila vtis 

reliefa. 

Svojih izdelkov ni pretirano komentirala, čeprav nima teţav z verbalnim izraţanjem. 

Večinoma je bila na koncu z njimi zadovoljna, kljub začetni negotovosti. 

Nobena likovna tehnika je ni posebej pritegnila. 

Sproščenost: V uvodnem delu običajno ni bila aktivna in je le opazovala druge pri 

delu. V osrednjem delu se je sprostila, se začela  likovno izraţati in likovno nalogo 

dokaj hitro tudi dokončala. V zaključnem delu pa je spet opazovala druge 

udeleţence. Zelo se je sprostila pri slikanju ob glasbi, ker se tudi sicer veliko časa 

zadrţuje v glasbeni delavnici. 

Ker v uvodnem delu pri frontalni razlagi ni kazala nobenega interesa, sem jo na 

začetku osrednjega dela poskušala motivirati z individualnim pristopom in 

pogovorom. Lahko potrdim, da bi z vztrajnim  individualnim pristopom in pogovorom 

pri uporabnici povečala motivacijo za likovno izraţanje. Zelo pomembno je bilo zanjo 

tudi sproščeno razpoloţenje v skupini, kar se je pokazalo pri nalogi slikanja po 

glasbi. 
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Uporabnica B  

     

    
 
Deklica v gozdu, portret, akril 

 

                
 
Dva obraza, portret, kolaţ 

 

    

        
 
Brez naslova, figura, kolaţ 

 

 

       
 
Stolp, sestavljanje 

                     
 
 

              
 
 
 

Tihoţitje, barvni svinčniki 
 

 

  

 
Morski kotiček, slikanje s prsti po glasbi, akril 
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Gorska obala, slikanje s prsti po glasbi, akril 

 
               

 

           
 
 

 
 
 
Vikinška ladja, narava po spominu, akril 

 

           
 

 
Mešanje barv, akril 

 

          
 
 
Tihoţitje, akril 

 
Uporabnica se je udeleţila osmih delavnic. Njena najljubša dejavnost v centru je 

modeliranje z glino, iz katere izdeluje sklede, vendar se je v času delavnic preselila v 

slikarsko skupino. 

Motivacija: Uporabnica je bila  izredno motivirana, toda zelo negotova. V uvodnem 

delu je vedno pokazala interes za likovno izraţanje, vendar se je s teţavo lotila 

likovne naloge. Potrebovala je dodatno razlago in spodbudo v obliki demonstracije 

likovne tehnike ali pogovora o likovnem motivu. V osrednjem delu se je nekoliko 

sprostila in počasi, vendar zanesljivo dokončala likovno nalogo. Iz tabel je razvidno, 

da je bila motivacija vedno korak pred ustvarjalnostjo in sproščenostjo, ki sta se z 

delom povečevali. 

Ustvarjalnost: Vedno je pozorno poslušala razlago, toda dokler se nisem z njo 

posebej pogovorila, običajno ni začela ustvarjati. Pomagalo ji je tudi opazovanje 
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drugih. Ko pa je začela  delati, so bili njeni izdelki izvirni. Pri portretu v tehniki kolaţa 

je izdelala barvno zanimivo, domiselno, skladno kompozicijo dveh obrazov. Pri 

upodabljanju figure pa je izdelala kolaţ iz različnih materialov v belih barvah. Figura 

sicer učinkuje izgubljeno v formatu, vendar je postavljena centralno in zaradi bele 

barve na beli podlagi deluje nadzemeljsko. Zanimiva je likovna rešitev pri motivu 

tihoţitja, kjer so sadeţi stilizirani in razporejeni po formatu v obliki ornamenta. Njene 

likovne izdelke prepoznamo po ornamentu ali pa po enostavnih, čistih oblikah. O 

svojih likovnih izdelkih je rada govorila in sproti razlagala, kaj bo naredila. Njeni 

naslovi so bili izvirni, kar po mojem mnenju kaţe na visok ustvarjalni potencial. 

Sproščenost: Uporabnica je potrebovala veliko časa in pogovora, da se je sprostila. 

Tudi ona se je pri nalogi slikanje po glasbi bolj sprostila in je uporabila veliko rdeče 

barve, ki je sicer ne uporablja veliko. Ustvarila je dve sliki, kar je za njeno siceršnje 

počasno delo uspeh. Poimenovala ju je »Morski kotiček« in »Gorska obala«. 

 

Razlaga, demonstracija in individualni pogovor z njo so tiste metode, ki so jo 

spodbudile k likovnemu izraţanju. Z individualnim pristopom  bi sčasoma v njej 

prebudila večjo gotovost in sproščenost v likovnem izraţanju. In ker ji motivacije ne 

manjka, bi v likovnem ustvarjanju nedvomno zelo napredovala. 

 

 

 

Uporabnica C  

 

                
 
 

 
Silva, portret, kolaţ 

            

        
 
Tisk s pečatniki iz stiropora, akril 
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Tihoţitje, akril 

 

             
 

 
 
 
Tihoţitje, barvni svinčniki 

 

           
 

 
Brez naslova, figura, kolaţ 

 

            
 

 
 

 
Tovarna, arhitekturno oblikovanje, sestavljanje 

 

   
 
 
Pisana zgodba, slikanje s prsti po glasbi, akril 

 

    
 
 
 
Izlet v Avstralijo, sanjske počitnice, akril 
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Mešanje barv, akril  

 
Uporabnica se je udeleţila osmih delavnic. Je likovno nadarjena in se tega tudi 

zaveda. Ima ţeljo po usvajanju novih likovnih pojmov, toda samo v okviru njenih 

pričakovanj. Zaradi občasnih nihanj v razpoloţenju ni vedno enako pripravljena na 

likovno izraţanje. 

Motivacija: Uporabnica je vedno poslušala razlago, vendar je bila njena motivacija 

odvisna od tega, ali jo je  likovna naloga pritegnila ali ne. Zgodilo se je, da je po 

razlagi odstopila od naloge in se posvetila drugim dejavnostim. Drugi motivacijski 

dejavnik pa je bil napredek pri ustvarjanju. Če je napredovala po svojih 

pričakovanjih, je motivacija naraščala in nalogo je zagotovo dokončala. Čeprav sem 

se vedno pripravila in poskušala uporabnike motivirati ţe v uvodnem delu, bi morala 

pri njej uporabiti še dodatne motivacijske metode. Med likovnim ustvarjanjem jo je 

najbolj razveselila pohvala, konstruktivna kritika pa ni bila preveč dobrodošla. 

Ustvarjalnost: Če si drznem ugotavljati razvojno stopnjo  njenega likovnega 

izraţanja, bi jo uvrstila v obdobje od trinajstega do petnajstega leta, ko se stopnja 

sproščenosti pri likovnem izraţanju sicer nekoliko dvigne, nima pa izrazite domišljije. 

Prevladuje realizem in tako je tudi pri njej. Poskuša upoštevati vse  opisane 

posebnosti likovnih pojmov. Zanjo je bistvena podobnost, ne pa ekspresija. Ima 

smisel za kompozicijo, nagnjena je k upodabljanju podrobnosti. Barve morajo biti 

čim bolj realistične.  

Sproščenost: Pri slikanju s prsti se edina ni sprostila, vendar je vseeno s teţavo 

ustvarila sliko z naslovom »Pisana zgodba«.  

Za njen napredek pri likovnem izraţanju bi ji morala pripraviti naloge z likovnimi 

pojmi, prilagojenimi njenim zmoţnostim, s katerimi bi povečevala likovno 

ustvarjalnost in izvirnost. 
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Uporabnik D 

 

    
 

 
Pionirka iz OŠ Homec, portret, akril 

 

         
 

 
 

 
Pionirka iz OŠ Homec, portret, akril (namesto kolaţa) 

 

            
 
Melita, portret, kolaţ 

 

           
 
Moja teta, sem vesel za skupaj, portret, kolaţ 

 
 
 

                
 
 

 
 
Tihoţitje, flomastri 

 

               
 
Ţelezniška postaja, arhitekturno oblikovanje, sestavljanje 

 

              

 

Tihoţitje, svinčnik (nedokončano) 
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Brez naslova, narava po spominu, akril 

 

    
 
 
Za spomin iz tabora na Kolpi, sanjske počitnice, akril 

 

                
 
Mešanje barv, akril 

                       
   

            
     
 

          
   
Brez naslova, risanje v naravi (nedokončano) 
            

 
Uporabnik se je udeleţil osmih delavnic. Je sicer zelo dobrovoljen, toda tudi izredno 

nepredvidljiv v razpoloţenju. Zelo hitro je uţaljen. Komunikacija z njim je bila teţja, 

vendar si se s potrpeţljivostjo  lahko z njim pogovoril vse. 

Motivacija: Uporabnik je bil izrazito zunanje motiviran. Največji motiv za likovno 

ustvarjanje sta mu  prinašali razstava njegovih izdelkov in seveda pohvala. Ni imel  

izrazite ţelje po usvajanju novega znanja, čeprav je razlago poslušal in komentiral. 

Spoznavanje novih materialov in posebnosti ravnanja z njimi mu je povzročalo 

teţave, zato ga je bilo treba pri tem dodatno spodbuditi in motivirati. Kadar mi je to 

uspelo, se je likovnega izraţanja lotil brez teţav. 

Ustvarjalnost: Uporabnik je imel od vseh najprepoznavnejše izdelke, kar je opazno 

pri risanju in slikanju, manj pa pri arhitekturnem izraţanju. Njegove izdelke 

prepoznamo po ponavljajočih se vzporednih črtah. Na njegovih slikah prevladujejo 

oglate oblike, okroglih skoraj ni. Uporablja čiste barve, večinoma rumeno, modro, 
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rdečo, zeleno in rjavo. Kompozicijsko so slike skladne. Izvirnejši je bil pri likovnih 

tehnikah, ki so mu znane, pri novih tehnikah je bil previden. Prvi izdelek v tehniki 

kolaţa je izdelal šele po prigovarjanju in opazovanju drugih pri delu, pri drugi izvedbi  

pa se je ţe ukvarjal z detajli, kot so pas, sponka na pasu in torbica na sliki z 

naslovom »Moja teta, sem vesel za skupaj«. Zanimiva je bila tudi pot do izdelka pri 

nalogi ustvarjanja prostorske tvorbe po domišljiji. Sploh ni hotel delati, vendar je 

neprestano hodil v delavnico opazovat, kaj počnemo. Ker sem ţe vedela, da 

potrebuje prijazno spodbudo, sva skupaj pripravila material in začela ustvarjati. Na 

sliki vidimo, kaj je potem nastalo. Seznanil me je z vsakim najmanjšim detajlom. 

Zelo rad pripoveduje o prigodah iz otroštva in nasploh iz preteklosti, zato najraje 

upodablja motive po spominu, motivi po opazovanju mu ne ustrezajo. 

Sproščenost: Je zelo občutljiv in ga lahko zmoti celo nedolţna opazka prijatelja ali 

delovnega inštruktorja. Zelo pomembno zanj je tudi, da ima svoj likovni material, ker 

ga teţko deli z drugimi. To  vse so dejavniki, na katere moramo biti pri njem 

pozorni, da ostane pripravljen za likovno izraţanje. 

 

Pri uporabniku D je v največji meri potrebna potrpeţljivost, predvsem pri 

komuniciranju. Ko komunikacija steče, se ustvari zaupanje, s katerim so postavljeni 

temelji za naslednje učne korake in metode. 

 
 
 

Uporabnica E  

 

    
 
 
Brez naslova, portret, akril 

 

    
 
 
Brez naslova, portret, akril 
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Odtiskovanje s štampiljkami iz stiropora, akril 

 

          
 
 
Brez naslova, figura, kolaţ 

 

         
 
Brez naslova, narava po spominu, akril  

 

                   
 

 
 
 
Brez naslova, risanje v naravi, barvni svinčniki 

 

           
 
Krk, sanjske počitnice, akril 

     

          
 

 
 

 
 

 
 
 
Mešanje barv, akril 
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Uporabnica se je udeleţila sedmih delavnic. Je komunikativna, rahlo pesimistično 

naravnana.  

Motivacija: Bolj kot ţelja po likovnem udejstvovanju je bila motivacija za prisotnost 

na delavnicah druţenje s prijatelji. V bistvu je to dovolj za začetek. Razlago likovne 

naloge je poslušala, vendar ni sodelovala z vprašanji in komentarji. Pri likovnem 

izraţanju je napredovala počasi, potrebovala je nasvete in spodbude pri 

upodabljanju motiva, z bistvom naloge se ni obremenjevala. Motivacija ji je z delom 

naraščala, z izdelki je bila zadovoljna in jih je tudi komentirala. 

Ustvarjalnost: Ustvarjala ni doţiveto, vendar je pri delu pokazala trud. Njeni izdelki 

niso prepoznavni, ko opazuje druge, dobi idejo, ki jo uporabi. Za ugotovitev, kako bi 

jo lahko spodbudila k izvirnejšemu likovnemu ustvarjanju, bi potrebovala več časa in 

podrobnejši pogovor z njo. 

Sproščenost: Kot sem ţe omenila, je pesimistična in ne izkazuje pretirane 

sproščenosti, kar vpliva na slabšo ustvarjalnost in motivacijo. Prijetno razpoloţenje v 

skupini jo sicer motivira, vendar ne dovolj. 

 
 

 

Uporabnik F  

 

         
 
Ljubezen, portret, akril 

 

           
 
 
Franci in Vladka, portret, kolaţ 

                        

                
 
Brez naslova, risanje v naravi, barvni svinčniki 
(nedokončano) 
 

 

               
 
 

Tihoţitje, barvni svinčniki 
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Brez naslova, figura, kolaţ 

              

          
 
 

 
Brez naslova, narava po spominu, akril 

 

                
Stolp, arhitekturno oblikovanje, sestavljanje 

 

    
 
Ladja na morju, slikanje s prsti po glasbi, akril 

 

    
 
Afrika, sanjske počitnice, akril 

 

          
 

 
 

 
Mešanje barv, akril 

 

Uporabnik se je udeleţil enajstih delavnic. Čeprav je zelo pozitivno naravnana oseba, 

ima večkrat teţave z utrujenostjo in brezvoljnostjo. Komunikacija z njim je teţja, 

vendar zadovoljiva. 

Motivacija: Kot pri uporabnici E je bil tudi njegov motiv za sodelovanje v skupini 
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druţenje z vrstniki. Uvodno razlago likovne naloge je poslušal, vendar ni sodeloval. 

Likovne naloge je razumel delno, zato je potreboval individualno razlago in je 

opazoval druge, preden se je odločil za likovno izraţanje. 

Ustvarjalnost: Tako kot motivacija je bila tudi ustvarjalnost slaba. Ni imel izvirnih 

idej, večkrat je idejo prekopiral od prijateljev. Je pa verjetno, da mu je  likovno 

izraţanje vzbudilo pozitivne občutke, ki jih je bilo treba opaziti in spodbujati s 

pohvalo in pogovorom o nastajajočih podobah. 

Sproščenost: Uporabnik ni bil sproščen pri ustvarjanju, ustvarjanje ga je izčrpalo. 

Ob zaključku pa je bil kljub temu ponosen na svoj izdelek in ga je komentiral. 

 
Tudi pri tem uporabniku bi tako kot pri uporabnici E poskušala s  poglobljenim 

pogovorom ugotoviti, kaj mu pomeni likovno izraţanje, kateri likovni materiali in 

tehnike so mu bolj pri srcu, in nato to tudi preizkusiti s skupnim praktičnim delom. 

Na tak način bi se začel počutiti bolj sproščeno pri likovnem ustvarjanju in ga  to ne 

bi več utrujalo, temveč napolnjevalo z energijo. 

 

 

 
Uporabnica G  

 

     
 

 
Naši inštruktorji, portret, akril 

 

    
 
 
Verdi (kuţa), Roman, Janko, Boštjan, portret, akril 
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Franci in Luka, portret, akril 

 

                    
 
Melita, portret, akril 

 

          
 
 
 

Tisk s pečatniki iz stiropora, akril 
 

 

               
 
 
 
 
Janez Stanovnik, portret, kolaţ 

 

            
 
Brez naslova, figura, kolaţ 

 
    

     
 
 

 
 
Tihoţitje, akril 

 
    

        
 
Hiša, arhitekturno oblikovanje, sestavljanje 
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Novo leto, slikanje s prsti po glasbi, akril 

 

     
 
Nevihta in mavrica, slikanje s prsti po glasbi, akril 

 

     
 
Pisana bomba, slikanje s prsti po glasbi, akril 

 

     
 
Polarni sij, slikanje s prsti po glasbi, akril 

         

            
 
 
Kriško jezero, narava po spominu, akril 

 

                             
 
Sto ţensk na Triglav, sanjske počitnice, barvni svinčniki 

 

            
 
 
Mlin na veter, narava po spominu, barvni svinčniki 

 

                  
 
 

Brez naslova, risanje v naravi, barvni svinčniki 
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Mešanje barv, akril 

 

               
 
 Iris, portret, akril 

 

                
 
Melita, portret, akril 

 
Uporabnica se je udeleţila vseh dvanajstih delavnic. Je vesela, pozitivna, 

komunikativna, neproblematična, vedoţeljna … Čeprav vedno potrdi, da nalogo 

razume, se včasih izkaţe nasprotno, toda to ji ne odvzame volje. 

Motivacija: Uporabnica je bila vseskozi zelo motivirana. Pozorno je poslušala 

razlago, postavljala smiselna vprašanja in komentarje. Večino likovnih nalog je 

razumela (edina je takoj razumela pojem portret). Usvajanje novega znanja in 

razumevanje sta bila njena največja motivacijska dejavnika. 

Ustvarjalnost: Največja zavora pri njenem ustvarjanju je bila njena 

hiperproduktivnost: zaradi neučakanosti, da bi čim prej preizkusila novo znanje in 

izlila na papir svoje ideje, se je pri delu »prehitevala«. Ni potrebovala individualnih 

spodbud v zvezi z likovnim izraţanjem, potrebovala pa  je nasvete o uporabi likovnih 

materialov ali izvedbi tehnike. Večkrat sem jo opozorila,  naj dela bolj počasi in za 

nekatere stvari premisli, kako bi jih izpeljala. Za kratek čas je ubogala nasvet, nato 

pa je spet začela hiteti. Njen svet je poln domišljije, njene slike so barvite in 

kompozicijsko razgibane. Format je v celoti izpolnjen. Pri izdelavi kolaţa je 

uporabljala majhne, narezane lističe, po dodatni razlagi o moţnostih kolaţa pa je 
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izvirno dodala še druge materiale in nastal je »Janez Stanovnik«. Toda pri 

naslednjem kolaţu je spet pozabila na druge moţnosti in spet lepila narezane lističe. 

Ugotovila sem, da ji je treba večkrat ponoviti isto stvar, da jo usvoji. Kot večina se je 

tudi ona popolnoma sprostila pri slikanju s prsti ob glasbi. Ustvarila je štiri 

abstraktne slike z izvirnimi naslovi. Pri motivu »Sanjske počitnice« je izbrala za 

risanje barvne svinčnike in format 50 x 70 cm. Sliko je dokončala v celoti. To 

dokazuje njeno vztrajnost. Zelo se je veselila naloge mešanja barv, pri kateri se je 

zelo potrudila za dosledno izvedbo. 

Sproščenost: Uporabnica nima nobenih teţav s sproščenostjo. 

 

S potrpeţljivim individualnim pristopom bi bilo mogoče z dodatno demonstracijo 

likovnih tehnik in dela z likovnimi materiali odpraviti pomanjkljivosti pri izvedbi 

likovnih nalog ter s ponavljanjem ţe naučenega utrditi razumevanje novih likovnih 

pojmov. S tem bi se njena samozavest še povečala, izvirnost pri ustvarjanju, 

motivacija in sproščenost, ki so ţe tako visoke, pa bi se še dvignile. 
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Uporabnica H  

 

            
 
Avtoportret, portret, akril 

 

           
 
 
Nina, sestrica, portret, akril 

 

            
 
Tisk s pečatniki iz stiropora, akril 

 

                 
 
Avtoportret, portret, kolaţ 

 

           
 
 
Lea, figura, kolaţ 

 

             
 

Tihoţitje, barvni svinčniki 

 

                 
          
  Tihoţitje, akril 
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Brez naslova, risanje v naravi, barvice 

 

             
 
 
Hiša z vrtom, arhitekturno oblikovanje, sestavljanje 

 

    
 

 
 
 Pomlad, slikanje s prsti po glasbi, akril           

 

    
 

 
 
Pomlad, slikanje s prsti po glasbi, akril 

 

   
 

 
Travnik, slikanje s prsti po glasbi, akril 

 

    
 
 
Morje, sanjske počitnice, akril 
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Brez naslova, narava po spominu, akril  

 

              
 

 
 

            
 
 
Mešanje barv, akril 

 

               
 
 
Iris, portret, akril 

 

 

               
 

 
Helena, portret, akril 

 

 

Uporabnica se je udeleţila vseh dvanajstih delavnic. Čeprav se zelo trudi in ţeli 

komunicirati, je komunikacija z njo teţka. Zato sem dobila vtis, da je bila včasih 

potrta, ker ni mogla povedati, kar je ţelela. Sicer pa je zelo vedoţeljna in vedno 

pripravljena likovno ustvarjati. Likovne naloge je razumela, toda ni vedno upoštevala 

navodil. To je naredilo njene izdelke posebne. 

Motivacija: Pri uporabnici je največji motivacijski faktor ţe sama moţnost, da se 

lahko likovno izraţa. Pri njej bi lahko ugotavljala, kaj njeno motivacijo zmanjšuje. 
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Kot ţe rečeno, je eden od vzrokov teţava v komunikaciji. Pri uvodni razlagi je 

sodelovala, vedno je pokazala pripravljenost za likovno izraţanje, toda kadar je 

ugotovila, da ni zadela bistva naloge, je potrebovala dodatno razlago. Motivacija ji je 

včasih padla tudi pri ravnanju z likovnimi materiali. V takih primerih sta bila pogovor  

in demonstracija, kako postopek poenostaviti, edini moţnosti, da je uspešno 

nadaljevala  delo in ga nato vedno  končala. Toda večinoma s tem ni bilo teţav, saj 

je izdelala vsaj dva ali več izdelkov pri eni likovni nalogi. 

Ustvarjalnost: Kot rečeno, uporabnica pri ustvarjalnosti nima teţav, ima pa jo pri 

izvirnosti motiva. Prevladujejo cvetlični motivi. Če bi to vedela ţe prej, bi jo 

usmerjala v drugačno motiviko. Kljub ponavljajočim se motivom so njeni izdelki 

barvno in kompozicijsko dobri. Pri slikanju uporablja tudi mešanje barv, smiselno 

uporablja svetlenje z belo barvo, s katerim doseţe mehkobo, če likovni motiv to 

zahteva. Zanimivo je, kako se z razumevanjem povečuje ustvarjalnost. Pri nalogi 

slikanje s prsti po glasbi so bile motiv na prvi sliki rdeče cvetlice, zelena trava, modri 

oblaki in sonce. Ob dodatni razlagi, da slikamo abstraktno sliko, je bila pomlad ţe 

bolj abstraktna, ko pa se je dokončno sprostila in tudi pri drugih uporabnikih opazila 

abstraktne motive, je bila tretja slika ţe abstraktna »mojstrovina«. Sicer pa pri 

njenem likovnem ustvarjanju prevladujeta dva sloga – figurativni in ornamentalni. 

Vtis ornamenta lahko dobimo pri obeh tihoţitjih, pri motivu »Sanjske počitnice« in 

pri drugih. Pri nalogi mešanja barv so najbolj prišle do izraza teţave z ročnimi 

spretnostmi in natančnostjo. 

Sproščenost: Sproščenost uporabnice je bila pogojena z razumevanjem likovne 

naloge. Če je nalogo razumela, se je počutila bolj samozavestno, suvereno in 

sproščeno, kar je povečalo tako njeno motivacijo kot ustvarjalnost. 

 

Uporabnica bi za boljše razumevanje likovnih nalog in s tem posledično povečanje 

sproščenosti, motivacije in ustvarjalnosti vsakič potrebovala dodatno individualno 

razlago in demonstracijo različnih tehnik. S takim načinom bi pri njej zelo razširili 

obzorje znanj in spretnosti. 
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Uporabnik I  

 

              
 
 
 
Mama, portret, kolaţ 

 

          
 
 
Premog, sonce, zastava, portret, kolaţ 

 

                   
 

 
Brez naslova, figura, kolaţ 

 

           
 

 
 
 
Hiša, arhitekturno oblikovanje, sestavljanje 

 

                       
 
Muzej, prosto, barvni svinčniki    

 

               
 

Sova, prosto, akril 

 

 

   
 
 
Pisani polţi, slikanje s prsti po glasbi, akril 
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Glasbeni polţi 1. del, slikanje s prsti po glasbi, akril 

 

    
 
Glasbeni polţi 2. del, slikanje s prsti po glasbi, akril 

  

            
 

 
 
Brez naslova, risanje v naravi, barvni svinčniki 

 

          
 
Travnik, narava po spominu, akril 

  

                 
 
Iris, portret, akril 

 

 

    
               
Morje, sanjske počitnice, akril 

 

            
 
Okno, portret, akril 

 

           
 
Iris, portret, akril 
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Uporabnik se je udeleţil devetih delavnic. Je zelo pozitiven in prijazen, toda zelo 

samosvoj. Komunikacija z njim je teţka. Teţko sem ugotovila, ali me razume, toda 

po izdelkih je bilo videti, da je naloge delno razumel, vendar jih je izvedel na 

popolnoma svojstven način. Pri razlagi in komentiranju svojih del je našel smiselne 

in zanimive razlage. 

Motivacija: Uporabnik je bil večinoma motiviran za likovno izraţanje. Pri uvodni 

razlagi ni sodeloval, tako da sem šele pri praktičnem delu lahko ugotovila, ali je 

razumel nalogo. Teţko presodim, kaj je prevladalo pri motiviranju – enako 

navdušeno je prijel tako za čopič kot za škarje. Tudi izbira motiva mu ni povzročala 

teţav, razloţil si ga je malce po svoje in ustvarjal. Zelo pa ga je motivirala kakšna 

pohvala med delom. 

Ustvarjalnost: Glede na svoje zmoţnosti se mi zdi uporabnik zelo ustvarjalen in 

izviren. Ima svoj slog, ki je preteţno geometrijski, z njim ustvari vtis ornamenta. Ima 

izreden občutek za uporabo barv. Na njegovih izdelkih lahko vedno najdemo neko 

harmonijo, bodisi v barvah ali v kompoziciji. Pri nalogi upodobitev portreta v tehniki 

kolaţa je svoj izdelek naslovil »Mama«. Čeprav sta na slikovno površino nalepljena 

samo dva pravokotnika, drug v drugem, lahko na podlagi izbranih barv opazimo 

neţnost, ki jo mama predstavlja. Pri motivu figura v tehniki kolaţa je ob zaključku, 

ko smo se pogovarjali o izdelkih in jih fotografirali, postavil štiri črne pravokotnike na 

beli podlagi v pokončno kompozicijo, kar jasno pove, da je razumel smisel naloge – 

postavil je pokončno figuro – in jo izvirno rešil. Tudi pri drugih izdelkih lahko 

opazimo usklajenost barv in zanimive izbire likovnih motivov. 

Sproščenost: Uporabnik je bil pri delu zelo sproščen in ni potreboval posebnih 

spodbud. Najraje je ustvarjal sam in ni reagiral na morebitne sugestije. 

 

Pri uporabniku je najboljši način za povečanje opazovanih dejavnikov ta, da mu 

ponudimo različne moţnosti, razloţimo nalogo in potem pustimo njegovi domišljiji 

prosto pot. Dopustimo in omogočimo mu, da individualno izbere likovne materiale in 

tehnike. 
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Uporabnik  J 

 

     
 
Moja prijateljica Tina in njen prijatelj Roman, portret, akril 

 

                  
 
Naša druţina, portret, kolaţ 

 

            
 

 
 
 
Tisk s pečatniki iz stiropora, akril 

 

             
 
Pacientka Nada, doktor Joţe in medicinska sestra 
Franja, figura, kolaţ 

 

             
 
Tihoţitje, akril 

 

                                   
 
 
Hiša z roţami, arhitekturno oblikovanje, sestavljanje 

               

              
 

Tihoţitje, barvni svinčniki 

 

                  
 
Brez naslova, risanje v naravi, barvni svinčniki 
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Glasbeni paviljon, slikanje s prsti po glasbi, akril 

 

           
 
 
Brez naslova, narava po spominu, akril 

              

            
 
Terme Snovik, sanjske počitnice, akril               

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

 

Uporabnik se je udeleţil desetih delavnic. Na splošno ni bil problematičen, občasno 

je nihal v razpoloţenju. Precej hitro ga je kaj prizadelo in potreboval je več  časa, da 

se je pomiril. Sicer pa je bil zelo dobrovoljen in pozitiven. Komunikacija mu ne 

povzroča večjih teţav, včasih deluje malce raztreseno in neskoncentrirano. 

Motivacija: Po motiviranosti bi ga uvrstila nekako v sredino med uporabniki. 

Najbolj ga je motiviralo dobro razpoloţenje ţe v uvodnem delu poteka delavnice. 

Sama likovna naloga je bila drugotnega pomena. Nalogo je vedno dokončal in 

sodeloval tudi v zaključku, ko smo se o izdelkih pogovarjali. 

Kadar ni bil razpoloţen, je pomagal pogovor, s katerim sem mu poskusila na 

humorni način predstaviti nalogo. Zelo je navezan tudi na nekaj prijateljev v skupini 

in tudi z njimi sem ga včasih poskusila motivirati. Ko jih je opazoval pri delu, se je 
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tudi sam lotil naloge.  

Ustvarjalnost: Uporabnik po ustvarjalnosti ni izstopal, njegovi izdelki imajo skupne 

značilnosti in so prepoznavni. Prevladujejo sploščene, pravokotne oblike (lahko so 

tudi zaokroţene), bodisi pri upodabljanju človeških, ţivalskih, rastlinskih, predmetnih 

ali abstraktnih motivov. To na njegovih izdelkih ustvarja občutek geometrije in reda. 

Večinoma je prisoten tekst – poleg podpisa tudi obširen naslov. Uporablja bolj ali 

manj čiste barve, toda z nalogami, kot je bilo slikanje s prsti, bi se njegova 

ustvarjalnost pri uporabi barv nedvomno povečala. Tudi pri uporabi različnih 

materialov se je izkazal za izvirnega. Pri izdelavi kolaţa je za frizure našel zanimive 

rešitve. Vedno je ustrezno zapolnil format in ni imel teţav s kompozicijo – če se mu 

je zdelo, da nekaj manjka, je dodal tekst in teţava je bila rešena. 

Tako kot motivacija je tudi ustvarjalnost pri njem pogojena z razpoloţenjem – kadar 

se počuti sproščenega, bolj pogumno uporablja materiale, več sprašuje in njegovi 

izdelki so izvirnejši.  

Sproščenost: Kot sem ţe omenila, je uporabnik zelo senzibilen in je hitro prizadet. 

Zato je bilo zanj zelo pomembno razpoloţenje v skupini. Ko sem ugotovila, s kom se 

najraje druţi, sem poskusila poskrbeti za to, da je bil s prijateljem v paru ali vsaj 

blizu. To je zanj pomenilo večjo gotovost in posledično sproščenost. 

 

Tako kot pri večini uporabnikov bi se tudi pri njem z bolj individualnim pristopom 

lahko bistveno povečali ustvarjalnost in motivacija. To ne pomeni vsiljevanja likovnih 

materialov, temveč pogovor o njihovi uporabi (npr. barv) in kombiniranju. Za 

sproščenost pa je pri njem najpomembnejša uvodna motivacija, kjer ga najbolj 

spodbudi humor. 
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3.9   Odgovori na raziskovalna vprašanja 

1. Ali izvajalec z različnimi oblikami dela vpliva na boljšo motivacijo, ustvarjalnost in 

sproščenost uporabnikov pri likovnem ustvarjanju? 

Odgovor na zastavljeno vprašanje je pritrdilen. Različne oblike dela vnesejo v 

ustvarjalni proces dinamiko, ki zelo pozitivno vpliva na razpoloţenje oziroma 

sproščenost v skupini. Če uporabniki vedo, da jim ne bo treba nekaj ur sedeti in 

samo poslušati, temveč se bodo lahko pogovarjali, zastavljali vprašanja, izrazili ţeljo 

po dodatni razlagi ali demonstraciji, to prinaša večjo motiviranost in posledično  

ustvarjalnost. Metodo razlage v frontalni obliki sem uporabljala samo toliko, kolikor je 

bilo potrebno, kajti po neverbalnih znakih sem ugotovila, da nekateri teţko sledijo 

razlagi. Individualno obliko pa sem uporabljala v glavnem ves preostali čas. Toda 

skrbno sem pazila, da sem enakomerno posvečala pozornost vsem uporabnikom. 

Kadar sem presodila, da si nekdo ne ţeli pogovora ali pomoči, sem ga pustila pri 

miru. Pri nekaterih nalogah smo izvedli tudi skupinsko obliko dela, vendar ne v smislu 

skupne izvedbe naloge (zaradi različnih sposobnosti uporabnikov), temveč bolj kot 

skupno uporabo materialov. Prav tako je bilo pri delu v dvojicah. 

2. Ali izvajalec z metodami dela pri likovni dejavnosti lahko vpliva na motivacijo, 

ustvarjalnost in sproščenost uporabnikov? 

Odgovor na zastavljeno vprašanje je nedvomno pozitiven. Čeprav v raziskavi ni 

opravljena primerjava s kontrolno skupino, lahko z gotovostjo potrdim, da sem pri 

delu v skupini zaznala spremembe pri motiviranosti, ustvarjalnosti in sproščenosti 

vsakič, ko sem pri delu uporabila drugačen pristop oziroma metodo. Uporabljala sem 

vse razpoloţljive učne metode in jih med seboj neprestano prepletala v vseh fazah 

dela. Največkrat uporabljena je bila metoda pogovora. Z individualnim pogovorom je 

bilo treba dopolniti metodo razlage, ki je običajno niso vsi razumeli. Med pogovorom 

sem večinoma hkrati tudi demonstrirala postopke in na praktičnem primeru pokazala 

izvedbo, ki je bila teţe razumljiva. Pogovor je bil potreben tudi, kadar kdo ni bil 

motiviran za delo ali pa je med delom ugotovil, da ne zna več naprej. 

Dokumentacijsko metodo sem največkrat uporabila v kombinaciji z razlago. Vendar 

sem kmalu ugotovila, da jo je treba zminimalizirati, ker zmanjšuje izvirnost pri 

ustvarjanju. 
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3. Ali izvajalec z upoštevanjem likovnih zmoţnosti posameznikov spodbudi in poveča 

njihovo motivacijo, ustvarjalnost in sproščenost? 

Na zastavljeno vprašanje lahko odgovorim z velikim DA. 

Največja napaka, ki jo lahko izvajalec naredi pri svojem delu, je, da od uporabnikov 

zahteva »popolne« izdelke. To seveda pomeni, da zadostijo njegovim kriterijem, kaj 

naj bi bilo primerno za določeno razvojno stopnjo. Na srečo se je način dela pri 

pouku likovne vzgoje tako spremenil, da se posveča zelo veliko pozornosti 

posameznikovim likovnim zmoţnostim. Da pa izvajalec to lahko doseţe, mora imeti 

predvsem zelo izostren čut za prepoznanje uporabnikovega individualnega stila 

izraţanja. 

Kot sem ţe večkrat omenila, je bila skupina uporabnikov v centru zelo heterogena 

glede razvojne stopnje. To pomeni, da jim je bilo treba omogočiti, da so naloge 

izvajali po svojih likovnih zmoţnostih. Kadar sem ţe v uvodnem delu poteka 

delavnice med razlago opazila, da se komu zdi naloga preteţka, zato bi se ji  ţelel 

izogniti, sem se v nadaljevanju posvetila temu, da posamezniku nalogo pribliţam 

primerno njegovi stopnji zmoţnosti razumevanja in izvedbe. Skoraj v večini primerov 

se je uporabnikom motivacija dvignila in so po svojih močeh uspešno končali nalogo. 

Na primer: Če nekdo ni ţelel izdelati kolaţa, ker »ne zna«, sem se najprej pogovorila 

z njim, zakaj meni, da ne zna. Če je vztrajal, da ne bo izdelal kolaţa, sem se strinjala, 

da lahko slika z akrili, če pa si premisli, lahko poskusi s kolaţem. In ko je videl pri 

svojih prijateljih, da bi to zmogel tudi sam, je poskusil in bil zadovoljen. 

Pri postavljanju prevelikih zahtev pred uporabnika vsi trije dejavniki, ki sodelujejo pri 

ustvarjalnem procesu, strmo upadejo. Zaradi bojazni, da ne bo uspešen pri nalogi, 

mu pade najprej motivacija. Če pa se ţe loti likovne naloge, je zaradi strahu pred 

neuspehom nesproščen in logična posledica je neizviren izdelek. Zato mora izvajalec 

v vsakem uporabniku najti in spodbuditi tiste zmoţnosti, ki jih je sposoben udejanjiti, 

s postopnim zviševanjem kriterijev pa doseči napredek. In vsak najmanjši napredek, 

ki ga izvajalec s takim pristopom doseţe pri uporabniku, za uporabnika pomeni novo 

motivacijo in nadaljnje sproščeno ustvarjanje brez strahu pred kritiko. 
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3.10   Sklep 

Lahko trdim, da mi je naloga, ki je za mano, sicer odgovorila na nekaj 

vprašanj, zastavila pa mi je nešteto novih. Odprla mi je prostrana obzorja moţnosti, 

ki jih ponuja likovnopedagoško delo, in me hkrati še  utrdila v ţelji, da nadaljujem  

usvajanje novih védenj na likovnem in likovno-terapevtskem področju ter na 

področju dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju. 

Ker sem ţelela predstaviti, kakšne moţnosti ponuja likovno izraţanje tudi kot 

oblika terapije, sem v teoretičnem delu v grobem opisala dosedanje prakse, ki se 

izvajajo na tem področju pri nas in v svetu. V literaturi sem zasledila veliko 

nedoslednosti, ki se pojavljajo tako pri poimenovanju kot  pri izvajanju terapij. 

Vendar se pri tem nisem in ne bom ustavljala, ker to zahteva posebno raziskavo 

samo na tem področju. Poskusila sem samo utemeljiti, zakaj bi bilo treba splošno 

uveljavljena izraza  »umetnostna terapija« in »pomoč z umetnostjo« zamenjati s 

primernejšim poimenovanjem, ki bi poudarilo izraznost in izrazna sredstva, katerih 

uporaba delujejo terapevtsko na uporabnika. Uporabila sem tèrmin »terapija z 

uporabo izraznih sredstev različnih umetnostnih področij«. 

V prvem delu se tudi seznanimo s teoretičnimi izhodišči in opisi psiholoških 

dejavnikov, metod in oblik dela, različnih tehnik in postopkov, ki so mi pomagali pri 

raziskovalnem delu naloge. En del pa je namenjen predstavitvi oseb z motnjami v 

duševnem razvoju in delu z njimi. 

V pedagoško raziskovalnem delu naloge sem se usmerila v likovno pedagoško 

delo z odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju. Delavnice, ki so potekale 

enkrat na teden po pet šolskih ur, niso bile niti izobraţevanje, niti delovna terapija, 

niti likovna terapija, temveč izvajanje likovne dejavnosti z uporabniki z namenom, da 

z različnimi oblikami in metodami dela v njih povečam motivacijo za likovno 

dejavnost, vzbudim večjo likovno ustvarjalnost in poskušam doseči sproščenost pri 

likovni dejavnosti. Vse dejavnosti, ki smo jih izvajali, sem beleţila, kvalitativno opisala 

in analizirala in na podlagi pridobljenih dejstev lahko potrdim, da mi je naloga uspela.  

Seveda pa je bila raziskava, čeprav je potekala v naravnem okolju, le 

eksperimentalne narave, kajti za uporabnike varstveno-delovni center v bistvu 

pomeni »sluţbo«. In ker je enota namenjena predvsem temu, da v njej uporabniki 
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ustvarjajo likovne izdelke, poteka delo po utečenem ritmu, s preizkušenimi tehnikami 

in določenimi izdelki. Zato so bile delavnice, ki sem jih pripravila, dobrodošla 

popestritev. Lahko rečem, da so dosegle tudi izobraţevalni namen, kajti pri nekaterih 

ali kar pri večini uporabnikov, vključenih v raziskavo, je bilo proti koncu delavnic 

opaziti napredek pri razumevanju likovnih nalog. 

O terapevtskih učinkih ne morem in ne ţelim govoriti. O tem bodo lahko 

povedali zaposleni v centru, ki poznajo prizadetosti posameznih uporabnikov in lahko 

opazijo spremenjeno vedenje ali njihove morebitne reakcije na izvedene dejavnosti. 

Iz izdelkov, ki so jih uporabniki ustvarili na delavnicah in so skrbno shranjeni v 

mapah, podpisani in datirani, lahko psiholog razbere določene značilnosti in 

spremembe pri uporabniku. Pri tem bi mu lahko pomagale tudi moje pripombe in 

ugotovitve o vsakokratni dejavnosti uporabnika. 

Kar pa zadeva delo uporabnikov, ki ga opravljajo v varstveno-delovnem 

centru, to so izdelava novoletnih in drugih voščilnic, slikanje na platno, oblikovanje 

izdelkov iz gline ipd., ki jih tudi trţijo,  menim, da bi bila organizacija takšnih delavnic 

ali pa mogoče kar stalna zaposlitev likovnega pedagoga zelo priporočljiva. 

Kajti kot je pokazala raziskava, pravilno izbrane oblike in metode dela pri 

likovnih dejavnostih oseb z motnjami v duševnem razvoju krepijo samozavest, 

razvijajo ustvarjalnost in povečujejo motivacijo za delo, to pa posledično pomeni laţjo 

vključitev oseb v širše okolje. 

Ţelim si, da bi moje in druge  podobne ugotovitve v prihodnosti padale na 

plodnejša tla. In če sem začela, naj še končam z mislijo Črtomirja Freliha: 

»Z današnjega zornega kota smotrnega, gospodarnega ravnanja bi bilo po 

pridobitni pameti popolnoma nerazumljivo, čemu je ledenodobni človek pred 20.000 

leti zapravljal energijo za slikanje, ko pa je imel toliko teţav z zadovoljevanjem 

osnovnih potreb. A kaţe, da je prav izum paralelnih svetov in s tem prebujene zavesti 

o sebi našim prednikom priskrbel tisto pomembno prednost pred sorodniki, ki se je 

končno izkazala kot koristna tudi za uspešno reševanje strategij preţivetja vrste. Ta 

investicija v neposredno 'koristno' se je izkazala kot posredno izjemno pomembna in 

upravičena.« 
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