Vprašalnik za merjenje osebnostne rasti
1. V času izobraževanja oziroma po njegovem zaključku so se zgodile na osebni ravni
naslednje spremembe? (označite z X: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 –
se ne morem odločiti, 4 – se strinjam, 5 – povsem se strinjam). V spodnja prazna polja
lahko dodate še svoje ugotovitve in jih podobno ocenite.
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uspešnejše razreševanje konfliktov in
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oblikovanju samopodobe
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boljše sprejemanje samega sebe
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2. V času izobraževanja oziroma po njegovem zaključku so se zgodile na poklicnem
področju naslednje spremembe? (označite z X: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne
strinjam, 3 – se ne morem odločiti, 4 – se strinjam, 5 – povsem se strinjam). V spodnja
prazna polja lahko dodaš še svoje ugotovitve in jih podobno ocenite.
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večja kreativnost in samozavest pri
izvajanju dela
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sprejemanju odločitev
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boljša komunikacija in sodelovanje s
sodelavci

vzpostavljanje zdravega ravnovesja
med službo in privatnim življenjem

vzpostavljanje zdrave distance do dela
in sodelavcev

uspešnejše razreševanje konfliktov in
konfliktnih situacij v službi

večja senzibilnost in empatija v
odnosih do sodelavcev

11,11

33,33

44,45

11,11
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lažje prepoznavanje osebnostnih kriz
posameznikov in pridobitev
ustreznejših oblik reagiranja nanje

boljše reakcije na krizne situacija
11,11

poklicnih izzivov ne doživljam s
strahom, marveč jih sprejemam kot
priložnost
Na podlagi vprašalnika zaprtega tipa, ki je predstavljen v zgornjih tabelah, smo prišli do
pomembnih ugotovitev, ki se nanašajo na pozitiven vpliv izobraževanja. Kar se tiče izključno
pozitivno ovrednotenih trditev (se strinjam/močno se strinjam) izstopajo štiri. Izkustveno
izobraževanje je imelo močan učinek na udeležence pri osredotočanju na ''tukaj in zdaj''(se
strinjam: 75 %, močno se strinjam: 25 %). Prav tako je občutno pripomoglo k pozitivni
naravnanosti pri oblikovanju samopodobe (se strinjam: 88,89 %, močno se strinjam: 11,11 %).
Samopodoba oz. samozavest je v tesni korelaciji s prepoznavanjem in sprejemanjem lastnih
osebnostnih mej, kar je bila tudi tretja izključno pozitivno ovrednotena trditev (se strinjam:
55,56 %, močno se strinjam: 44,44 %). Izobraževanje je pripomoglo tudi k boljšemu
vzpostavljanju zdravega ravnovesja med službo in privatnim življenjem (se strinjam: 77,78 %,
močno se strinjam: 22,22 %). Zanimivo pa je, da se kar 66,67 % udeležencev ni opredelilo (se
ne morem odločiti) ali je tudi vplivalo na uspešnejše razreševanje konfliktov in konfliktnih
situacij v službi. Poleg tega izstopa tudi edino močno nestrinjanje (sploh se ne strinjam), ki se
nanaša na spremembe pri dojemanju in osmišljanju lastne življenjske zgodbe ter odkrivanje
lastnih virov moči (11,11 %). Prav tako izobraževanje pri 33, 33 % udeležencev ni vplivalo na
zmanjšanje anksioznosti (se ne strinjam), je pa zanimivo, da se nihče od udeležencev ni odločil

za trditev se ne strinjam, ko nas je zanimal vpliv izobraževanja na umirjenost in sproščenost, se
jih pa 33,33 % ni moglo odločiti.

3. Ali so se v času izobraževanja oz. po njegovem zaključku zgodile na področju
osebnega življenja kakšne pomembne spremembe? Lahko navedete, katere?
- Pomagalo mi je pogledati v svoje življenje z boljšimi spoznanji. Torej se v mojem
osebnem življenju dogajajo pomembne spremembe. Lahko bi našel nekaj smisla za
svoje vedenje, saj je bilo povezano z mojo preteklostjo in koreninami.
- Spoznal sem, da je odnos s sestro in bratom pomembnejši, kot sem si mislil; okrepil se
je tudi partnerski odnos.
- Večje zavedanje lastnega telesa; bilo je zelo dobro, da smo več pozornosti namenili
telesu. Holističen pristop dela je zelo dober tudi za naše prakse. Več komuniciram o
svojih (težkih) občutkih. Preizkusiti bolj kreativne načine vstopanja v stik z lastnimi
občutki in jih poimenovati, je bilo zame osvežujoče, saj sem ugotovila, da je to zame
dober način, da se izrazim. Prej sem mislila, da moje risbe, slike ali delo z glino ni dovolj
lepo, zdaj pa pišem svojo pravljico, saj sem dobila zelo dobro povratno informacijo
glede tega, zato bom ko pridem domov narisala kakšno sliko. Morda je tudi dobra
zamisel, da bi to uporabila pri svojem delu in tako z otroki lažje govorila o težkih
stvareh. Risanje ali slikanje (početi nekaj z rokami) je dobro zame, saj tako lahko grem
''ven iz glave''.
- Večjih razlik ni bilo, vendar lahko pričam o vedno večji odprtosti.
- Osredotočenost na življenje tukaj in zdaj je izboljšalo mentalno (duševno) ravnovesje.
Prišlo je tudi do odločitve, da v bližnji prihodnosti stabiliziram svoje življenje.
- Spoznanje, da moje življenje ni popolno in, če želim kaj spremeniti, se moran nehati
obremenjevati s tem, kar bodo drugi rekli in narediti kar mislim, da je prav.
- Ja, so bile. Razšla sem se s svojim dolgoletnim prijateljem, prenehala sem jesti meso in
se odločila, da bom pri vprašanju nastanitve bolj neodvisna.
- Ne
- Ne

4. Ali so se v času izobraževanja oz. po njegovem zaključku zgodile na poklicnem
področju kakšne pomembne spremembe? Lahko navedete, katere?
- Izobraževanje mi je pomagalo, da do mladih pristopam z drugačnim in bolj holističnim
pogledom na njihovo osebnost/vedenje. Ustvarilo in pripomoglo je k boljšemu
razumevanju situacije.
- Da. Izobraževanje je bilo dobra pomoč, da začnem razlikovati, kar je zame v življenju
resnično pomembno in tudi, da se znam omejiti.
- S seboj vzamem idejo-zamisel, da je treba z otroki delati več in bolj holistično na njihovi
osebni ravni. Jim morda predstaviti kakšne jogijske poze ali pa več delati na imaginaciji
(meditaciji) in risanju/slikanju…
- Na začetku ni bilo moč zaznati večjih sprememb. Ob samem razvoju programa in
naslednjem modulu je bilo moč zaznati vedno več prednosti na osebnem in
profesionalnem nivoju.

-

-

Ne bojim se novih izzivov, vse obravnavam kot post (naknadni)-razvoj, počnem to, kar
mi daje zadovoljstvo, delam 100% profesionalno.
Čutim se kot cenjenega zaposlenega človeka in imam priložnost, da se razvijam s
pomočjo udeležb na različnih izobraževanjih, kar se prevede v zaslužek. Zaradi
povečanja samozavesti se ne bojim izzivov v službi, saj je s pomočjo izobraževanja
prišlo do večje odprtosti za izzive.
Ne, ne spomnim se pomembnih sprememb…
Ne
Da, večja samozavest pri samem delu in večja senzibilnost do drugih

5. Ocenite, v kolikšni meri po izobraževanju zaznavate pozitiven vpliv na zadovoljstvo v
osebnem življenju?
1-zelo malo, 2-malo, 3-nevtralno, 4-veliko, 5-zelo veliko
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6. Ocenite, v kolikšni meri po izobraževanju zaznavate pozitiven vpliv na zadovoljstvo v
poklicnem življenju?
1-zelo malo, 2-malo, 3-nevtralno, 4-veliko, 5-zelo veliko

11%
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7. Kateri tematski sklop je bil za vašo osebo rast ključnega pomena? (Razvrsti po
pomembnosti. Pri opisu izpostavite vam pomembne stvari.)
a. Integracija moje osebnosti – drevo; (3. najpogosteje omenjeno in ovrednoteno)
b. Sporočila staršev – moj nahrbtnik; (2. najpogosteje omenjeno in ovrednoteno)
c. To sem jaz – modeliranje; (5. najpogosteje omenjeno in ovrednoteno)
d. Trajni in začasni odnosi – sociogram; (4. najpogosteje omenjeno in
ovrednoteno)
e. Vizije, cilji in komunikacija – pogled v prihodnost. (1. najpogosteje omenjeno
in ovrednoteno)

8. Katere od spodaj navedenih oblik in metod dela so še posebej vplivale na vašo osebno
rast? (Izberi največ tri.)
a. Iskanje simbolov in identifikacijsko delo z njimi; (4 označbe)
b. Ples; (1 označba)
c. Vodena domišljijska meditacija; (4 označbe)
d. Likovno izražanje in modeliranje; (5 označb)
e. Verbalizacija in »branje« slik – proces s posameznikom v »mali« skupini; (6
označb)
f. Kreativno pisanje; (1 označba)
g. Delo in vaje s telesom;(4 označbe)
h. Teoretične razlage. (3 označbe)

9. Kako je vplivalo izobraževanje na pogled na vaše otroštvo in mladostniško
odraščanje?
- Pomagalo se mi je vrniti v otroštvo. Čeprav sem to že naredila, je imelo izobraževanje
drugačno dinamiko, saj se je delalo v drugačni skupini, z drugačnimi postavitvami.
- Mojega pogleda ni spremenilo, temveč ga je potrdilo.
- Moj pogled na otroštvo in adolescenco je v tem času že 'bil v sestavi(tvi)', v
napredovanju. Morda pa lahko rečem, da je nastalo več prostora za pozitiven pogled
nazaj v preteklost in tudi, da je prišlo do blažjega pogleda na to, kar se je dogajalo v
preteklosti. Dejstvo, da sem narisala drevo brez korenin, zagotovo nekaj govori o meni
sami in dobro je bilo reflektirati to mojo plat (same sebe).
- Ni vplivalo.
- Situacije v katerih nisem bil slišan kot otrok imajo neposreden vpliv na moje odraslo
življenje in na odločitve, ki jih sprejemam.
- Prišlo je do razumevanja, da so negativne izkušnje iz otroštva 'zaprle', preprečile
možnost raziskovanja novih področij v meni sami, da bi avtentično ''postala'', bila in
vzela od sveta to, kar potrebujem.
- Izobraževanje je bila samo potrditev, da so bili moji starši v mojem življenju vedno
nekako 'ob strani', saj so bili bolj fokusirani na prepire med seboj, kot pa na nas, njihove
otroke.
- Ni vplivalo.
- Sedaj lahko na dogodke v otroštvu pogledam bolj iz distance in strokovne perspektive.

10. Kako je vplivalo izobraževanje na pogled na odnose v vaši primarni družini (na odnos
do staršev, bratov in sester)?
- Še enkrat je ponovno potrdilo povezave in vplive družine.
- Lahko sprejmem stvari iz preteklosti, zaradi česar je naš stik umirjen in prijetnejši. Našel
sem zdravo razdaljo med distanco (razdaljo) in bližino.
- Prostora za pozitivno razmišljanje je več kot negativnega. Ko sem pripovedoval zgodbe,
so se pojavile dobre stvari o preteklosti; in lepo jih je bilo spet občutiti.
- Spoznal(a) sem, da je odnos do moje primarne družine zelo ohlapen.
- Razumel(a) sem, da zaradi togih pravil doma to niso bili pravilni odnosi, čutila sem
veliko krivic s strani svojih staršev. Počutila sem se osamljeno, brez kakršnega koli
sodelovanja s svojimi najdražjimi, zdaj pa vem, da je bilo vse smiselno in da mi nihče
ni želel slabega.
- Med ustvarjanjem sociograma svoje družine sem videl(a), katera mesta v mojem
življenju zasedajo in kako pomembna je njihova prisotnost. Prav tako sem spoznal(a),
da mora vsak spregovoriti in govoriti o vsem, kar se dogaja tukaj in zdaj, da bi lahko
bili ti odnosi dobri.
- Odnos s sestro sem dojel(a) v novi luči. Zdaj vem, da to, kar čutim in mislim glede
svojega odnosa do mame, ni zmotno ali nenormalno.
- Ni vplivalo.
- Pogled je postal bolj realen, in ne toliko več idealiziran.

11. Kako je izobraževanje vplivalo na oblikovanje vaših trajnih (družinskih) odnosov?
-

-

-

-

-

/
Vzamem si več časa zase, partnerja(ko) in širšo družino. Pridobil(a) sem več
samozavesti, tako da sedaj tudi drugim dovolim, da se mi približajo.
Mislim, da sem s svojimi starši povezana bolj kot prej. Vendar se resnično naslanjam
na svojega moža vedoč, da je pozornost sedaj bolj na tem, da ustvariva svojo lastno
družino s pomočjo moje družine/staršev. Čutim, da sem bolj napredovala kot
odrasla; nisem več kot otrok svojih staršev, temveč morda postanem sama mati.
Ponovno sem spozna (a) (kar sem že vedel(a) kako pomembni so zame otroci.
Razumela(a) sem, kako pomembno je imeti nekoga blizu sebe (ob sebi). Osebo, ki
ji lahko zaupaš, s katero lahko skupaj uživaš v življenju in od nje prejmeš le
najboljše. Ni mi treba to storiti sam(a), kot sem si mislil(a).
Po mojem mnenju je odgovor preprost. Spremembe v odnosih ali zakonih so lahko
boleče, vendar jih včasih moramo narediti, da dojamemo, da je bivanje na mestu,
kjer nam je neprijetno, veliko bolj boleče.
Razumela(a) sem, da moram, če hočem biti dober starš, takšnen, ki ga nikoli nisem
imel(a), svojim otrokom omogočiti odhod, sprejemanje lastnih odločitev, napak in
podobno. Svojim otrokom dovolim, da gredo in se vrnejo, ne da bi se pritoževal(a)
in se ne počutim krivega. To so stvari, ki jih pri svojih starših pogrešam…
Ni vplivalo.
Izobraževanje ni veliko vplivalo na trajne odnose, morda jih doživljam le malo
bolj distancirano.

12. Kako je izobraževanje vplivalo na oblikovanje vaših začasnih (kolegialnoprijateljskih) odnosov?
- Pomagalo mi je razumeti svoje vedenje, pa tudi vedenje mojih sodelavcev in
prijateljev.
- Skušam hitreje sporočiti, ko dosežem svojo meji in prosim za pomoč. Trudim se za
več kvalitetnega časa s sodelavci in prijatelji.
- Ne bom več zadovoljen(a) z 'manj'. Če vlagam v odnos, to mora biti vredno
globokega in ne površinskega odnosa. Bolj potrebujem odnos kot nek površinski
pogovor.
- Ugotovil(a) sem, da ima vsak sodelavec svoj nahrbtnik, zato lažje razumem reakcije
na nekatere situacije.
- Ni vplivalo, čeprav zdaj moji belgijski kolegi vedo o meni več kot prej in več od
ostalih kolegov.
- Pred izobraževanjem sem imel(a) zelo veliko distanco do ljudi in nisem
potreboval(a) tesnih odnosov. Nisem zaupal(a) prijateljem in sem raje s previdnostjo
vse naredil(a) sam(a); sedaj sem začel(a) spoznavati, da je lepo ob sebi imeti ljudi,
na katere se lahko zaneseš.
- Zdaj razumem, da postavitev meja in zdrave distance vpliva na prijateljske odnose
ter na moje psihološko ugodje ter na notranji mir.
- Sem bolj gotov(a) vase in se boljše varujem; ne dovolim drugim, da me tako zlahka
prizadenejo.
- Ni vplivalo
- V začasnih odnosih zmorem držati zdravo distanco, in hkrati biti dovolj odprta in
empatična, da se odnos razvija.

13. Kako je vplivalo izobraževanje na vaše duhovno ter etično in moralno dimenzijo
življenja?
- Zagotovo je vplivalo na duhovno, etično in moralno dimenzijo življenja. Na
določene situacije mi je pomagalo pogledati na drugačen način.
- Dobil(a) sem nekaj novih vpogledov za svoje duhovno življenje npr. glede povezave
med razvojno psihologijo in bibličnimi zgodbami.
- Mislim, da je samo potrdilo, da je ta moja plat pomembna plat mene. Vzpodbudilo
me je, da to svojo stran-plat vzdržujem ''toplo''.
- Ni vplivalo in sem zelo zadovoljen(a), da so bili voditelji izobraževanja odprti za to.
- S pomočjo vere v Boga sem začel(a) videti znamenja, ki jim prej nisem posvečal(a)
pozornosti, zdaj pa vem, da se določene stvari v življenju zgodijo z določenim
razlogom, da ni naključij, da se vse zgodi zaradi nečesa (z razlogom).
- Storim to, kar mislim, da je skladno z mojimi principi (načeli) in mojim egom. Bolj
sem začel(a) verjeti, da se nič ne zgodi naključno, da so vsa dejanja rezultat nečesa.
Spremenile so se tudi moje vrednote.
- Pomagalo mi je biti bolj iskren(a) do sebe in do Boga; zdaj je lažje poimenovati
določene stvari z imenom.
- Ni vplivalo.
- Izobraževanje je poglobilo duhovno dimenzijo življenja in dodalo nek delček k
celotnem razumevanju lastnega življenja.

14. S katerimi ovirami in preprekami se po izobraževanju še vedno srečujete na osebni
ravni?
- Še vedno težko rečem ne in postavim meje.
- Rad(a) pomagam in zadovoljim ljudi, zato težko rečem ne, ko me prosijo za pomoč.
- Mislim, da je najtežji del transformacija pridobljenega znanja v resnično življenje.
Zelo mi je bila všeč tišina, počitek in odmori, razmišljanje o sebi in spoznavanje
drugih zgodb. Ko sem se vrnil(a) domov, je to zlahka pozabiti, zato se moram tega
držati in narediti več stvari, ki so dobre zame in me osrečujejo.
- Težava, da se bojim postaviti zase se ponavlja.
- Zame je največja ovira v življenju nizka samozavest (samopodoba). Zdaj delam na
njej in spreminjam svoje meje.
- Še vedno je veliko negativnih občutkov do mojih staršev…jaz se spreminjam,
vendar se oni ne…:( postajajo vedno starejši in s tem manj dovzetni za vpliv in
spremembo.
- Pomanjkanje samozavesti.
- Predvsem to, kako ovrednotiti sebe v krogu družine in trajnih odnosih.

15. S katerimi ovirami in preprekami se po izobraževanju še vedno srečujete na
poklicnem področju?
- Gre za izziv, ki potrebuje kreativnost, da bi lahko te dobre metode uporabili pri
mladih v našem centru v Belgiji in Ostendu.
- Čutim močno odgovornost, zato bom prevzel(a) številne naloge. Učenje reči ne
občasno ostaja točka pozornosti.
- Premostitev pridobljenega znanja v realno profesionalno življenje.
- Podobno kot v mojem osebnem življenju… vse je en Geštalt ;)
- /
- Sem zelo senzitivna in empatična oseba. Ko je nekdo prizadet, takoj izrazim željo
pomagati, vendar se pogosto zgodi, da ljudje tega ne naredijo zaradi ljubosumja ali
premajhnega razumevanja in se niso sposobno identificirati z krizami drugih ljudi
in pravilno reagirati na njih.
- /
- /
- Predvsem z občutkom dvoma in negotovosti, ali bom lahko nekomu pomagala na
način, kot to potrebuje za dosego spremembe.

