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Pisava kot izvirna človekova aktivnost

Namen:
• predstaviti pisavo kot izvirno človekovo aktivnost,

• spodbuditi udeležence k sodelovanju v pobudi Radi pišemo z roko,

• predstaviti analizo pisave kot zanimivo sredstvo za spoznavanje 
ljudi,

• odgovoriti na odprta vprašanja.



Pisanje z računalnikom dominira v 
pisni komunikaciji.





Pisanje z roko: pisalo





Z roko ali z računalnikom?



Prihodnost pisanja z roko?

• Prevladujoča vloga računalnika.

• Mnenja ustvarjalcev.

• Mnenja pedagogov.

• Mnenja ekonomistov.



…tako smo začeli



Šolska-poenostavljena-okrašena 
pisava

Od šolske pisave se lahko razlikujemo na 2 
načina:

• poenostavljamo

• okrašujemo





Kaj je grafologija (analiza pisave)?

• Je veda o določanju ter ocenjevanju 
posameznikovega značaja in osebnosti na 
osnovi analize pisave.

• Osnovna grafološka hipoteza je, da obstaja 
povezanost med pisavo in osebnostjo.



Kako je prišlo do ugotovitve, da lahko 
pisava izraža osebnostne lastnosti pisca?

• Empirično. 

• Raziskovalci pisave so že pred 2000 leti z opazovanjem, 
povezovanjem in  ocenjevanjem intenzivnosti ter 
pogostosti ugotovili, da določene značilnosti pisave 
izražajo določene osebnostne lastnosti. 

• Primer črke d in t – občutljivost na kritiko

• Pisava je podzavestna aktivnost, ki jo določa glava, ne 
roka.



Kaj opazujemo v pisavi?

• Robove.
• Pisalno linijo.
• Pritisk na pisalno površino.
• Naklon črk.
• Razmik med vrsticami, besedami, črkami.
• Velikost pisave.
• Cone.
• Oblike črk in povezave med njimi.
• Podpise.
• Velike začetnice.
• Posamezne črke, npr. t, d, o,a,m, n,
• ………



Zdrava pamet v grafologiji

Kdo je bolj vase zaprt?
Pisec A Pisec B



Zdrava pamet v grafologiji

Kdo je bolj agresiven?
Pisec A Pisec B



Zdrava pamet v grafologiji

Kdo je bolj spontan?



Zdrava pamet v grafologiji

Kdo je hitrejši?



Kaj lahko ugotovimo iz pisave?

• Razpoloženje in čustva.
• Življenjsko energijo.
• Vzorce mišljenja.
• Samopodobo.
• Socialne značilnosti.
• Potencial za doseganje ciljev.
• Nadarjenosti.
• Komunikacijske spretnosti.
• Organizacijske spretnosti.
• Strahove in obrambo pred njimi.



Česa s pisavo ne moremo ugotoviti?

• Starosti.

• Spola.

• Levičar/desničar.

• Delovnega mesta.

• Prihodnosti.



Področja uporabe analize pisave

• Vzgojno izobraževalno področje.

• Karierni razvoj.

• Razvoj medosebnih odnosov.

• Kadrovanje.

• Pravno področje.

• Poklicno usmerjanje.

• Oblikovanje timov.



Vzgojno izobraževalno področje



Vzgojno izobraževalno področje

• Čustvena stabilnost je ključ za uspeh v življenju. 
Če otrok potrebuje pomoč, jo mora dobiti čim 
prej.

• Majhni čustveni problemi otrok….’to bo 
prerasel’…postanejo pogosto kasneje veliki 
čustveni problemi odraslih.

• Risba, pisava ali čačka je eden od načinov za 
spoznavanje otrok.

• Otrok naj dobi svinčnik, barvice in prazen list 
papirja. Kaj bo otrok naredil?



Skrita sporočila v risbi:
predšolsko obdobje

• Ali otrok preizkuša, eksperimentira?
• Koliko prostora potrebuje?
• Ima rad veliko različnih barv?
• Je potrpežljiv?
• Ali rad riše?
• Ali je otrokovo gibanje robato, nerodno?
• Ali riše od desne proti levi?
• Ali mežika?
• Ali otrok riše le na vrhu ali na koncu risalnega lista?
• Je levičar, desničar, riše z obema rokama?
• Test: otrok z dežnikom v dežju.



Skrita sporočila v pisavi:
osnovnošolsko obdobje: opozorilni 

znaki
• Pogoste napake v besedah.
• Premočno prečrtavanje napak.
• Nenormalna velikost pisave.
• Nepričakovane spremembe v pisavi.
• Zapletanje črk.
• Neprimerno, nespodobno risanje.
• Risanje nesrečnih ljudi.
• Nenadno zanemarjanje detajlov.
• Izogibanje napisati svoje ime.



Skrita sporočila v pisavi-
osnovnošolsko obdobje: pozitivni 

znaki
• Rad riše, piše.
• Naredi malo napak.
• Piše brez napora.
• Ponosen je na svoje pisanje/risanje.
• Ima veliko podrobnosti.
• Svoje ime napiše z večjimi črkami kot ostalo 

besedilo.
• Ima lepopisje.
• Spoštuje pravila v pisanju.
• Tekoča pisava.



Vzgojno izobraževalno področje

• Mladostnik s težavami.



Karierni razvoj

• Kaj so moje prednosti, pomanjkljivosti?



Medosebni odnosi

• V čem sva si podobna, v čem sva si različna?



Kadrovanje

• Je spodnji pisec primeren za direktorja 
velikega podjetja?



Pravno področje

Kateri podpis je težje ponarediti?

Kaj storiti?

• Pišite čim bolj čitljivo.

• Pišite čim bolj povezano.

• Pišite čim hitreje.



Poklicno usmerjanje

• Kdo ima več domišljije, pisec A ali pisec B?



Oblikovanje timov

• Kdo bo boljši vodja skupine, pisec A ali pisec 
B?



ANALIZA PISAVE

- iz prakse-
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Levi rob: vračanje v preteklost.

Velikost črk: majhne, koncentracija.

Naklon: ekstrovertiran in introvertiran, racionalen, odprt.

Razmik med vrsticami: jasne misli.

Pisalna linija: prilagodljivost.

Velike začetnice: zdrav Ego, samozaupanje.

Komunikacijske črke: zgovornost, ni vedno iskren do sebe.

Cilji: visoki, dolgoročni.

Lahek pritisk: ni zamerljiv.
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Dominantni zgornja in spodnja cona.

Nitkasta pisava: prilagodljivost.

Domišljija: dobra.

Natančnost: visoka.

Leve tendence: vračanje v preteklost.

Podpis: nečitljiv, poenostavitev.

Črki d in t: trma.

Črka k: kljubovalnost.
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POMEMBNO V GRAFOLOGIJI

• ANALIZA PISAVE NE MORE POVEDATI VSEGA O OSEBNOSTI ČLOVEKA.

• NIKOLI NE PIŠEMO PRIPOMB NA ORIGINALEN ROKOPIS! VSELEJ 
NAREDIMO KOPIJO.

• POGOSTOST IN INTENZIVNOST GRAFIČNIH ZNAKOV ODLOČILNO VPLIVAJO 
NA RAZLAGO OSEBNOSTNIH LASTNOSTI. MERJENJE!

• PRI GRAFOLOŠKI ANALIZI JE POTREBNO OPAZOVATI VEČ GRAFIČNIH 
ZNAKOV HKRATI.

• EKSTREMI IMAJO  V GRAFOLOGIJI PRAVILOMA NEGATIVNI POMEN.

• STEREOTIPI.
• .



Podprite pobudo Radi pišemo z roko 
in sodelujte v TVU 2017!



ZAKAJ?

Pisanje z roko zagotavlja:

• dolgotrajnejšo pozornost,

• večjo vztrajnost pri delu,

•kompleksnejše delovanje možganov,

•da se informacija obdrži v spominu dalj časa,

•da pisec domisli več idej kot pri pisanju z računalnikom.



KAJ?

•Ozavestiti mlajše in starejše  o pomenu pisanja z roko.

•Spodbuditi pisanje z roko.

•Vzpostaviti družbeno pozitiven odnos.

•Poudariti pomen razvoja individualnosti.

•Spodbuditi razvoj fine motorike.

•Spodbuditi izražanje spoštovanja in naklonjenosti.



Ministrica Maja Makovec Brenčič 
podpira pobudo Radi pišemo z roko!



Podpora pisanju z roko: 
nevrolog dr. Blaž Koritnik





Radi pišemo z roko











Pomembno je imeti/ohraniti
možnost izbire, kako bomo pisali, z 

računalnikom ali z roko!



Hvala za vašo pozornost!

GRAFOLOGIKA je pobudnica akcije

www.grafologika.si
E: Marijana.Jazbec@grafologika.si

T: 030 998 217

http://www.grafologika.si/
mailto:Marijana.Jazbec@grafologika.si

