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I. POJASNITEV KLJUČNIH KONCEPTOV PROJEKTA
I.1. Uvod
V projektu GAME-ED sodelujejo organizacije iz več držav, da bi dosegle različne intelektualne
rezultate. Pri tem delu si prizadevamo, da bi splošno uporabljene in kardinalne izraze uporabljali

v istem pomenu, tako da bi nastali IO tvorili skladen sistem z navzkrižnimi referencami.
V tem dokumentu smo zbrali definicije, ki se uporabljajo v disciplinah, na katerih temelji
projekt (kot so izobraževanje, pedagogika itd.), v drugem delu pa dodali ustrezne definicije iz
Evropske unije. V zadnjem delu so vse uporabljene definicije urejene in povezane med seboj s
filozofsko podlago iz bolj splošne perspektive. Na ta način so v prvem delu na voljo splošno
uporabljene opredelitve, v drugem delu splošne opredelitve Evropske unije, v zadnjem pa splošna
filozofska perspektiva.

I.2. Koncepti, uporabljeni v projektu
Naslednje definicije so praktični koncepti, ki se uporabljajo v različnih disciplinah, kot so
izobraževanje, pedagogika ali psihologija. Nekatere izhajajo iz Evropskega Okvirja Kvalifikacij
(EOK), druge pa so zagotovili partnerji. To poglavje služi kot skupna zbirka konceptov, ki se
uporabljajo v različnih disciplinah, s katerimi je povezan naš projekt.
V ločeno podpoglavje smo vključili tudi kratek povzetek EOK, saj služijo kot podlaga za
številne opredelitve, koristno pa si je tudi ogledati, kako je EU opredelila nekatere osnovne pojme
v medsebojni povezavi.
Ker so te definicije izpeljane iz prakse, lahko včasih, zaradi različnih pristopov različnih

strok in pomanjkanja soglasja o tem, kako se pojmi uporabljajo in interpretirajo, obstaja več
opredelitev za isti pojem.
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I.2.1. Splošni pristop h ključnim konceptom
Sposobnost (psihološki pristop): obstoječa sposobnost ali zmožnost za opravljanje določenega
fizičnega ali duševnega dejanja. Čeprav je sposobnost lahko prirojena ali razvita z izkušnjami, se
razlikuje od sposobnosti pridobivanja kompetenc.
Viri:

● American Psychological Association Dictionary of Psychology (see
https://dictionary.apa.org/ability )
Sposobnost (psihološki pristop): sposobnost je konceptualno širok pojem, ki se nanaša na
posedovanje nadarjenosti, znanja in spretnosti, ki so potrebne za opravljanje trenutne naloge.
Zato se predpostavlja, da so bili vsi potrebni učni ali razvojni procesi že zaključeni.
Viri:

● Psychology Wiki definition (see https://psychology.wikia.org/wiki/Ability )
Pozornost (psihološki pristop): pozornost je sposobnost prepoznavanja in osredotočanja na
ustrezne dražljaje.
Viri:

● https://www.cognifit.com/attention
Sposobnost (praktični pristop): dokazana sposobnost uporabe znanja, spretnosti in osebnih,
socialnih in/ali metodoloških zmožnosti v delovnih ali študijskih situacijah ter pri poklicnem in
osebnem razvoju.
Viri:

● European Qualifications Framework (EQF)
Sposobnost (posredoval Matej Zapušek, UL): Kakovost, stanje ali skupek dokazljivo merljivih
značilnosti zadostnega znanja, presoje, znanja in spretnosti, kvalifikacij, sposobnosti, motivacije,
socialnih lastnosti, izkušenj, vedenja ali prednosti, ki omogočajo učinkovito izvajanje pri določeni
7
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nalogi ali v določenem pogledu, oz. sposobnosti, da nekaj dobro/učinkovito/uspešno opravimo,
ali da smo potrebni za opravljanje naloge/delovnega mesta.
Računalniška igra: Pregled raziskav na področju učenja z igrami poudarja, da lastnosti, ki
bi bile skupne vsem igram ne obstajajo, in da igre spadajo v isto semantično kategorijo le zato,
ker imajo med seboj »družinsko podobnost«. Različni raziskovalci na tem področju imajo veliko
različnih mnenj o značilnostih, zaradi katerih določene dejavnosti veljajo kot igre.

Johnston (1993) meni, da so takšne značilnosti dinamična optika, opredeljeni cilji,
uporabljena pravila in stalna interakcija. Thorton (1990) trdi, da je najpomembnejši vidik igre
interaktivnost. Izziv in tveganje sta glavni značilnosti, ki ju je izpostavil Baranauskas (1999).
Malone (1981) izpostavlja štiri elemente računalniških iger: Fantazija, Radovednost, Izziv in
Nadzor. Po mnenju Garrisa (2002) so najpomembnejši elementi vsake igre tekmovanje, izziv,
socialna interakcija, pretvorba in fantazija. Kirriemuir (2004) opredeljuje digitalno igro kot igro, ki
enemu ali več igralcem zagotavlja vizualne digitalne informacije ali vsebino, sprejema vnesene
podatke od igralcev, obdeluje te podatke v skladu z vrsto programiranih pravil igre in spreminja
digitalne informacije, zagotovljene igralcem.
Po Prenskyju (2001) je za računalniške igre značilnih šest ključnih strukturnih elementov, ki v
kombinaciji močno nagovarjajo igralce:
1) Predstavitev zgodbe - zagotavlja okvir in povezuje dele igre v prepoznavno celoto. Lahko je
abstraktna ali konkretna ter vsebuje elemente pripovedovanja zgodb in fantazije,
2) Cilji in naloge - igralci poskušajo doseči cilje in izzive, povezane z zgodbo. So glavni vir
motivacije za igralca in služijo kot merilo dosežkov in sposobnosti. Tako izpolnjujejo potrebo po
samoocenjevanju.

3) Rezultati in povratne informacije - rezultat igre je lahko zmaga, poraz ali uvrstitev. To lahko
sproži močan čustveni odziv. Povratne informacije pri igri se običajno izvajajo kot odziv na
igralčevo dejanje (interakcijo). Reakcija odraža kakovost/pravilnost igralčevega dejanja ali
odločitve.
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4) Konflikt/Tekmovanje/Izziv/Nasprotniki - kadar so prilagojeni igralčevim sposobnostim, ti
elementi pritegnejo in motivirajo.
5) Interakcija - obstajata dve obliki interakcije: med igralcem in igro (povratne informacije) in med
igralci (družabni vidik igre).
6) Pravila - predstavljajo ločnico med organizirano igro in spontanimi igrivimi dejavnostmi. Igra

ustvarja okolje pravičnosti in postavi okvir, v katerem se igralec lahko nauči sprejemljivih in
dovoljenih potez. Pravila kažejo na dejansko delovanje resničnih pojavov in zato zahtevajo
sprejemanje in upoštevanje splošnih pravil in norm.
Viri:

● Johnston,R.T., de Felix, W. (1993). Learning from video games. Computer in the Schools,
9, 199-233.

● Thornton, G.C. & Cleveland, J.N. (1990). Developing managerial talent through
simulation. American Psychologist, 45, 190-199.

● Baranauskas, M., Neto, N., & Borges, M. (1999). Learning at work through a multi-user
synchronous simulation game. Proceeding of the PEG'99 Conference, Exeter, UK(137144). Exeter, UK: University of Exeter.

● Malone, T.W. (1981). Toward a theory of intrinsically motivating instruction. Cognitive
Science 4.

● Garris, R., Ahlers, R., & Driskell, J. E. (2002). Games, motivation, and learning: A research
and practice model. Simulation & Gaming, 33(4), 441-467.

● Kirriemuir, J., McFarlane A. (2004). Literature review in games and learning
● Prensky, M. (2001). Digital Game-based Learning. McGraw-Hill
Ustvarjalnost (psihološki pristop): Praktično vsi psihologi so se strinjali z definicijo, ki jo je
pred več kot šestdesetimi leti predlagal Guilford. Guilford (1950) je ustvarjalnost opredelil na

podlagi dveh meril: izvirnost ali novost in primernost ali prilagodljivost, tj. ustreznost za določeno
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nalogo. Včasih je kot tretje merilo dodano presenečenje (Boden, 2004). Nekateri dodajajo
kakovost kot ločeno merilo (Kaufman in Sternberg, 2007), medtem ko drugi uporabljajo izraz
ustreznost tako, da vključuje kakovost.
Povzetek slovarskih definicij je naslednji: Sposobnost razvijanja, ustvarjanja ali odkrivanja
novih idej, rešitev ali možnosti; divergentno mišljenje: nasprotje konvergentnega mišljenja,
sposobnost raziskovanja več možnih odgovorov ali rešitev na določeno vprašanje ali problem.

Viri:
● Gabora, Liane. (2013). Psychology of Creativity. Encyclopedia of Creativity, Invention,
Innovation and Entrepreneurship (pp.1515-1520) Edition:1st Chapter: Psychology of
creativity Publisher: Springer Editors: E. G. Carayannis.
Ustvarjalnost (praktični in psihološki pristop): Psihologija Wiki jo opredeljuje kot: duševni
in družbeni proces, ki vključuje ustvarjanje novih idej ali konceptov, oz. novih povezav
ustvarjalnega uma med obstoječimi idejami ali koncepti. Alternativni pogled na ustvarjalnost je,
da gre preprosto za ustvarjanje nečesa novega.
Viri:

● Psychology Wiki (see https://psychology.wikia.org/wiki/Creativity )
Izobraževanje (posredoval Matej Zapušek, UL): Izobraževanje je sistematičen proces

učenja/poučevanja in pridobivanja znanja, spretnosti, vrednot, morale, prepričanj in navad.
Tradicionalni didaktični model izobraževanja temelji na ugotovitvah behavioristične teorije, v
kateri so učenci obravnavani kot pasivni prejemniki in ne kot aktivni ustvarjalci znanja. Učni proces
in posledično učni načrt, se osredotočata na učitelja. Učitelj je zakladnica znanja, učenci pa se
učijo predvsem s pomnjenjem, recitiranjem in dejavnostmi, ki zagotavljajo pozitivno ali negativno
krepitev. Te metode so še vedno učinkovite pri učenju na nižjih taksonomskih ravneh, kot so
pomnjenje, razumevanje in uporaba. Sodobni pogled na izobraževanje se usmerja v model, ki
temelji na konstruktivistični teoriji učenja in je osredotočen na učenca. Na učenje se ne gleda več
kot na prenos znanja, temveč kot na proces konstrukcije. Poudarja uporabo problemov v

resničnem svetu in upošteva socialne vidike učenja. Učni proces je osredotočen na študente in
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vključuje aktivno učenje, ki se nanaša na širok spekter učnih strategij ter ga je mogoče učinkovito
podpreti z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IKT). Učence vključuje kot
aktivne udeležence pri učenju in jim daje odgovornost za načrtovanje in doseganje učnih
rezultatov. Aktivno učenje vključuje različne učne metode, strategije in dejavnosti, kot so učenje,
ki temelji na projektih, problemih, uporabo učnih iger, njihov razvoj, pripovedovanje zgodb, igranje
vlog, medvrstniško ocenjevanje, učenje na podlagi raziskovanja, trialogično učenje itd. Aktivno

učenje je uspešno vključeno v učni proces, kadar učne dejavnosti vsem učencem omogočajo, da
o njih razmislijo, sodelujejo ter vadijo znanja in spretnosti za učenje, uporabo, povzemanje ali
sintezo snovi.
Igra: koncept igre je širok pojem, ki so ga opredelili številni avtorji na področju učenja, ki temelji
na igri. Tu so zbrani tisti avtorji, ki so najpogosteje citirani in zato priznani kot temeljni in
pomembni. Prensky (2001) vidi igro kot podmnožico igre in zabave ter jo opredeljuje kot
organizirano igro, ki prinaša užitek in veselje. Dempsey (1996) opredeljuje igro kot skupek
dejavnosti, ki vključujejo enega ali več igralcev ter imajo cilje, omejitve, izplačila in posledice. Igra
je na neki način umetna in urejena s pravili ter vključuje določen vidik tekmovanja, tudi če le s

samim sabo. Salen in Zimmerman (2004) opredeljujeta igro kot »sistem, v katerem igralci
sodelujejo v umetnem konfliktu, ki je opredeljen s pravili in vodi do merljivega izida.« Teoretiki se
sicer ne strinjajo z definicijami iger, vendar pa vseeno razmišljajo podobno glede njihovih
značilnosti (Plass et al. 2020): temeljijo na jasno opredeljenih pravilih in jim sledijo; so odzivne,
saj omogočajo igralčeva dejanja ter zagotavljajo povratne informacije ter odzive na sistem; so
zahtevne in pogosto vključujejo element naključja; napredek pri igri je običajno kumulativen in
odraža prejšnja dejanja; in nenazadnje, igre so vabljive ter igralca motivirajo k sodelovanju
(Mayer, 2014). Te značilnosti se dosežejo z elementi oblikovanja, ki družno sestavijo igro. Gre za
mehaniko igre, strukturo spodbud, vizualno, slušno estetiko in pripoved (Plass, Homer in Kinzer,
2015).
Viri:

● Dempsey JV, Haynes LL, Lucassen BA, Casey MS (2002). Forty simple computer games
and what they could mean to educators. Simulation and Gaming, 33(2), 157–168.
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● Salen, K., & Zimmerman, E. (2004). Rules of play: Game design fundamentals.
Cambridge, MA: MIT Press.

● Plass, J. L., Mayer, R. E., & Homer, B. D. (Eds.). (2020). Handbook of game-based
learning. Mit Press.

● Plass, J. L., Homer, B. D., & Kinzer, C. K. (2015). Foundations of game-based learning.
Educational Psychologist, 50(4), 258–283.
Učenje, ki temelji na igri: Prensky (2001) in Gee (2003) sta učenje, ki temelji na igri (GBL)
opredelila kot proces učenja z uporabo digitalnih iger. GBL opisuje okolje, v katerem vsebina igre
in igranje igre spodbujata pridobivanje znanja in spretnosti ter v katerem igralne dejavnosti

vključujejo prostore za reševanje problemov in izzive, ki igralcem/učencem zagotavljajo občutek
dosežka (npr. Kirriemuir in McFarlane, 2004, McFarlane et al., 2002, Prensky, 2001).
V nasprotju z igrifikacijo GBL vključuje preoblikovanje učne naloge tako, da je ta bolj
zanimiva, smiselna in na koncu učinkovitejša za učenje kot neigrificirana ali igrificirana naloga. Z
drugimi besedami, učinkovite mehanizme učenja oblikujemo od začetka, tj. ponavljajoče se
dejavnosti, ki jih učenci izvajajo med igranjem igre (Plass et al., 2012), pri čemer izkoristimo
edinstvene zmogljivosti iger. To preoblikovanje temelji na spoznanjih iz znanosti o izobraževanju,
pedagogiki in učenju, pa tudi na teoriji in raziskavah, značilnih za posamezno disciplino (Plass in
Homer, 2012; Plass, Homer idr., 2013). Rezultat vključuje novo pedagogiko in nov način učenja,
ki ob uspehu ne velja le za dobro učno nalogo, temveč tudi za dobro igro.
Viri:

● J. Kirriemuir, A. McFarlane, Literature review in games and learning, Vol. 8, Futurelab,
Bristol, UK (2004)

● A. McFarlane, A. Sparrowhawk, Y. Heald Report on the educational use of games TEEM
(Teachers evaluating educational multimedia), Cambridge (2002)

● M. Prensky, Digital game-based learning, McGraw-Hill, New York, NY (2001)
● Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy. New
York: Palgrave Macmillan.
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● Plass, J. L., Homer, B. D., Kinzer, C. K., Chang, Y. K., Frye, J., Kaczetow, W., … Perlin,
K. (2013). Metrics in simulations and games for learning. In A. Drachen, M. S. El-Nasr, &
A. Canossa (Eds.), Game analytics (pp. 697–729). New York, NY: Springer.

● Plass, J. L., & Homer, B. D. (2012, March). Popular game mechanics as inspirations for
learning mechanics and assessment mechanics. Paper presented at the Game
Developers Conference, San Francisco, CA, March 5–9, 2012.

● Plass, J. L., Homer, B. D., Hayward, E. O., Frye, J., Huang, T. T., Biles, M., … Perlin, K.
(2012). The effect of learning mechanics design on learning outcomes in a computerbased geometry game. In S. Göbel, W. Müller, B. Urban, & J. Wiemeyer (Eds.), Lecture
Notes in Computer Science: Vol. 7516. E-learning and games for training, education,

health and sports (pp. 65–71). Berlin, Germany: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/9783-642-33466-5_7
Mehanizmi igre: Igralna mehanika se nanaša na osnovni način igranja, tj. dejavnosti ali skupine
dejavnosti, ki jih igralec ponavlja med igro. Pri učnih igrah razlikujemo dve vrsti mehanike: Učna
mehanika, ki sledi predvsem učnemu cilju in je razvita na podlagi pristopov teorije učenja ter
mehanika ocenjevanja, ki sledi diagnostičnemu cilju in temelji na pristopih teorije testiranja (Plass
in Homer, 2012). Številni mehanizmi imajo lahko tudi oba cilja (Plass, Homer idr., 2013), raziskave
pa so pokazale, da izbira mehanizmov vpliva na učne rezultate (Plass idr., 2012; Plass, O'Keefe,
Homer, Case in Hayward, 2013). Učenje je lažje, če so mehanike igre in učni cilji usklajeni (Plass
et al. , 2015).
Viri:

● Plass, J. L., Mayer, R. E., & Homer, B. D. (Eds.). (2020). Handbook of game-based
learning. Mit Press.
Igrifikacija: igrifikacija vključuje dodajanje določenih igralnih značilnosti obstoječemu učnemu
okolju (ki ne temelji na igrah), predvsem vključevanje sistema nagrajevanja in pripovedne
strukture, da postane bolj spodbujevalno. Igrifikacija doda spodbude, kot so zvezdice, točke,
dosežki ali lestvice, ki učenca spodbudijo, da se trudi pri sicer nezanimivi ali dolgočasni nalogi.
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Vendar pa sama učna naloga ostaja v veliki meri nespremenjena. Zgodnji primer igrifikacije so
programi nagrajevanja letalskih prevoznikov, ki obstajajo že več desetletij. Namesto da bi
preoblikovali samo izkušnjo letenja, ti programi s točkami in statusom elite poskrbijo, da je letenje
zabavno in da pritegnejo stranke k svoji letalski družbi. V kontekstu učenja se to običajno
obravnava kot zamujena priložnost za ponovni razmislek in preoblikovanje učne naloge (Plass et
al., 2020).

Viri:
● Plass, J. L., Mayer, R. E., & Homer, B. D. (Eds.). (2020). Handbook of game-based
learning. Mit Press.
Znanje je rezultat pridobivanja informacij z učenjem. Znanje je skupek dejstev, načel, teorij in
praks, povezanih s področjem dela ali študija. V okviru EOK je znanje opisano kot teoretično in/ali
dejansko.
Viri:

● European

Qualifications

Framework

(EQF)

(see

e.g.

https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Knowledge )

Piagetova Teorija Kognitivnega Razvoja: Piaget (1962) je v svoji knjigi Play, Dreams and Imitation
in Childhood, obravnaval vlogo igre v otrokovem kognitivnem razvoju, zlasti v smislu spodbujanja
simbolnih sposobnosti. Menil je, da je igra sestavni del splošnega kognitivnega razvoja, in
domneval, da, med tem, ko otroci napredujejo skozi različne stopnje razvoja, postaja bolj
abstraktna, simbolna in socialna. Igra naj bi prispevala k otrokovemu kognitivnemu razvoju z
aktiviranjem shem (tj. osnovnih enot za organizacijo znanja in vedenja) na načine, ki presegajo
sedanjo resničnost. Zanj je bila igra predvsem asimilacija - interpretacija dražljajev iz okolja, ki se

vključijo v otrokove obstoječe sheme. Piaget je prav tako trdil, da so bile najzgodnejše oblike igre
namenjene izključno »funkcionalnemu užitku« - dojenčki se »igrajo« tako, da aktivirajo
senzorično-motorično shemo v situacijah, ki prvotno z njo niso bile povezane, ker se »dobro
počutijo”. Dojenčki na primer aktivirajo svojo sesalno shemo za »sesanje« puhaste odeje, ker
uživajo v tem občutku. V zgodnjih fazah igra ne vodi nujno k izgradnji novih kognitivnih struktur,
vendar ima pomembno funkcijo pri učenju in razvoju, saj otrokom omogoča, da vadijo obstoječe
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spretnosti in znanje ter utrjujejo in izboljšujejo svoje sheme (Pellegrini in Galda, 1993). Z vse večjo
kompleksnostjo otroške igre se razvijajo tudi mehanizmi, ki prispevajo k nastanku shem. Poleg
tega lahko starejši otroci, ko razvijajo svoje simbolne sposobnosti, med igro izločajo in združujejo
elemente iz obstoječih shem ter iz njih ustvarjajo nove kognitivne strukture. Za Piageta je tore,
kot smo že rekli, primarna vloga igre v kognitivnem razvoju ta, da omogoča vajo obstoječih shem,
starejši otroci pa so med igro sposobni ustvarjati tudi nove kognitivne strukture.

Viri:
● Plass, J. L., Mayer, R. E., & Homer, B. D. (Eds.). (2020). Handbook of game-based
learning. Mit Press.
Igra: Igra velja za vsakodnevno dejavnost in odlično izkušnjo za otroke, mladostnike in odrasle.
Po podatkih Rieberja et. al (1998), je igra intenzivna učna izkušnja, v katero udeleženci
prostovoljno vložijo veliko časa, energije in predanosti, hkrati pa jim je v veliko zadovoljstvo
(Rieber et al., 1998). Poleg tega je pomemben posrednik učenja in socializacije ljudi skozi vse
življenje ter primeren, izjemen in spoštljiv način za izboljšanje učnega procesa (Tsai et al., 2012).

Fabricatore (2000) opredeljuje igro kot intelektualno dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, ki
nima, ne jasno prepoznavnih funkcij, ne neposrednih bioloških učinkov in je povezana z
raziskovalnimi procesi, ki sledijo igralčevi izpostavljenosti novim dražljajem. Po Prenskyju (2001)
je igra nekaj, kar človek izbere kot intenziven vir užitka, ki ga popolnoma prevzame in spodbuja
oblikovanje socialnih združenj. Igra ni le užitek. Povečuje našo zavzetost, ki nam pomaga pri
učenju. Razvojna psihologija jo že dolgo priznava kot eno najbolj naravnih oblik učenja (Homer,
Raffale in Henderson, 2020). Otroci se namreč igrajo veliko prej, preden imajo popolnoma razvito
teorijo uma (Flavell, Flavell in Green, 1987). Številni raziskovalci prav tako trdijo, da je igra
ključnega pomena za otrokov kognitivni, telesni, socialni in čustveni razvoj (Ginsburg, 2007;

Hirsh-Pasek, Berk in Singer, 2009 - glej Lillard et al., 2013). Jean Piaget in Lev Semjonovič
Vigotski sta pisala o pomenu igre za otrokov razvoj. Čeprav se nista strinjala glede nekaterih
podrobnosti, sta oba menila, da podpira otrokovo učenje, (Piaget, 1962; Vigotski, 1966).
Viri:

● Rieber, L. P., Smith, L., & Noah, D. (1998). The value of serious play. Educational
Technology, 38(6), 29-37.
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● F.H. Tsai, Y. Kuang-Chao, and H.S. Hsiao, “Exploring the factors influencing learning
effectiveness in digital game -based learning,” Journal of Educational Technology &
Society, 15(3), 2012, p. 240.

● Fabricatore, C. (2000). Learning and videogames: An unexploited synergy.
● Prensky, M. (2001). Digital Game-based Learning. McGraw-Hill

● Plass, J. L., Mayer, R. E., & Homer, B. D. (Eds.). (2020). Handbook of game-based
learning. Mit Press.

● Flavell, J. H., Flavell, E. R., & Green, F. L. (1987). Young children’s knowledge about the
apparent real and pretend-real distinctions. Developmental Psychology, 23(6), 816–822.

● Ginsburg, K. R. (2007). The importance of play in promoting healthy child development
and maintaining strong parent-child bonds. Pediatrics, 119(1), 182–191.

● Hirsh-Pasek, K., Berk, L. E., & Singer, D. (2009). A mandate for playful learning in
preschool: Applying the scientific evidence. Oxford, England: Oxford University Press.

● Lillard, A. S., Lerner, M. D., Hopkins, E. J., Dore, R. A., Smith, E. D., & Palmquist, C. M.
(2013). The impact of pretend play on children’s development: A review of the evidence.
Psychological Bulletin, 139(1), 1–34.

● Piaget, J. (1962). Play, dreams, and imitation in childhood. New York, NY: W. W. Norton.

● Vygotsky, L. S. (1966). Play and its role in the mental development of the child. Soviet
Psychology, 5(3), 6–18.
Odgovornost in samostojnost: pomeni učenčevo sposobnost samostojne in odgovorne
uporabe znanja in spretnosti.

Viri:

● European Qualifications Framework (EQF)
Spretnosti (pristop EOK): zmožnost uporabe znanja in izkušenj za opravljanje nalog in
reševanje problemov. V okviru EOK so spretnosti opisane kot kognitivne (uporaba logičnega,
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intuitivnega in ustvarjalnega mišljenja) ali praktične (uporaba ročnih spretnosti ter uporaba metod,
materialov, orodij in instrumentov).
Viri:

● European Qualifications Framework (EQF)
Znanja in spretnosti (psihološki pristop): sposobnost ali veščina, pridobljena z usposabljanjem
in vadbo. Za motorične spretnosti je značilna sposobnost hitrega, gladkega in natančnega

izvajanja zapletenih gibov ali serijskega vedenja. Znanja in spretnosti pri drugih naučenih nalogah
vključujejo osnovna, komunikacijska ter socialna znanja in spretnosti.
Osnovna znanja in spretnosti pri izobraževanju vključujejo: Branje, pisanje in računanje.
Obvladovanje osnovnih znanj in spretnosti tradicionalno velja za predpogoj za akademske

dosežke.
Komunikacijske spretnosti so znanja in spretnosti, ki so potrebni za učinkovito
komunikacijo. Poleg splošnih jezikovnih znanj in spretnosti (zadostno besedišče in poznavanje
skladnjega) učinkovito sporazumevanje vključuje sposobnost poslušanja in branja, jasnega
ustnega in pisnega predstavljanja svojih misli, sprejemanja dejstva, da se mnenja drugih lahko
razlikujejo od lastnih, ter predvidevanja učinka, ki ga ima to, kar govorimo ali pišemo, na
poslušalce ali bralce.
Socialne spretnosti pomenijo niz naučenih sposobnosti, ki osebi omogočajo kompetentno
in ustrezno interakcijo v določenem socialnem kontekstu. V zahodnih kulturah se najpogosteje

omenjajo socialne spretnosti, kot so asertivnost, spoprijemanje s težavami, komunikacija in
sklepanje prijateljstev, medosebno reševanje problemov ter sposobnost uravnavanja svojih
spoznanj, čustev in vedenja.
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Viri:

● American Psychological Association Dictionary of Psychology (see
https://dictionary.apa.org/skill and the references therein)

Stanje pretoka: Csikszentmihalyi in sodelavci (Csikszentmihalyi, 1997; Nakamura in
Csikszentmihalyi, 2014) so izvedli obsežne raziskave o globokem stanju zavzetosti, opisanem

kot stanje pretoka. Avtor je ugotovil, da stanje toka na splošno predstavlja: 1) optimalno raven
zastopanja, 2) občutek užitka in nadzora, 3) ujemanje igralčevih znanj in sposobnosti z izzivi
trenutnih dejavnosti, 4) jasne cilje, 5 ) povratne informacije (odziv) in 6) ekstazo z izgubo časa.
Z drugimi besedami: v stanju pretoka so ljudje globoko in brez napora vključeni v svojo trenutno

dejavnost in ne razmišljajo o drugih stvareh, na primer o težavah vsakdanjega življenja. V tem
stanju imajo občutek nadzora nad lastnimi dejanji, zmanjšano samozavedanje in pogosto
izkrivljen občutek za čas. Stanje pretočnosti se običajno sproži, ko je nekdo postavljen pred
podvige, ki so mu v izziv, vendar ne presegajo njegovih zmožnosti, in ko ima jasne cilje, ki mu
zagotavljajo takojšnje povratne informacije o napredku. Ker lahko igre izpolnjujejo vsa potrebna
merila, jih je Csikszentmihalyi (2014) opisal kot idealno sredstvo za povzročanje stanja pretoka.
V izobraževanju so stanja pretoka pomembna, ker lahko zmanjšajo breme samozavedanja, ki
lahko ovira učenje (Csikszentmihalyi, 2014). Z zmanjšanjem samozavesti se lahko učenci
osredotočijo na obdelavo pomembnih izobraževalnih informacij. Poleg tega izkušnja stanja

pretoka služi kot motivacija za ponavljanje nalog, ki so jo sprožile (Csikszentmihalyi, 2014). V tem
smislu lahko izkušnja pretočnosti z igrivim učenjem, kot je to lahko v primeru zelo zanimivih
izobraževalnih iger, omogoči dodatne kognitivne vire za učenje in motivira učence, da vztrajajo
pri zahtevnih ali ponavljajočih se nalogah.
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Da bi dosegli takšno stanje ekstaze, morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Malone je opredelil pet
pogojev za doseganje »pretoka«:
1) Dejavnost mora biti zasnovana tako, da lahko igralec/ka stopnjo izziva nenehno prilagaja
svojim sposobnostim;
2) Dejavnost mora biti organizirana tako, da jo je mogoče »izolirati« od drugih dražljajev, ki lahko

vplivajo na igralca med igro;
3) Za uspeh morajo biti jasna merila;
4) Dejavnost mora igralcu zagotoviti povratno informacijo, ki mu pove, kako uspešni so pri igri;
5) Dejavnost mora zagotoviti različne izzive, tako da lahko igralec prejme informacije o različnih
vidikih svojega nastopa.
Viri:

● Malone, T.W. (1981). What makes computer games fun? Byte, 6(12), 258-277.
● Csikszentmihalyi, M. (1997). Creativity: Flow and the psychology of discovery and
invention. New York, NY: HarperCollins.

● Csikszentmihalyi, M. (2014). Applications of flow in human development and education.
Dordrecht, Netherlands: Springer.

● Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2014). The concept of flow. In M. Csikszentmihalyi
(Ed.), Flow and the foundations of positive psychology (pp. 239–263). Dordrecht,
Netherlands: Springer.

● Rugelj, J. (2015). Serious computer games in computer science education. EAI Endorsed
Trans. Serious Games, 2(6), e6.
Vygotskyjeva Teorija Socialnega Razvoja: Podobno kot Piaget je tudi Vygotsky (1978)
poudarjal pomen igre. Vygotsky (1966) celo trdi, da je igra »najpomembnejši vir razvoja v
predšolskem obdobju« (str. 6). V nasprotju s Piagetom poudarja, da igra pogosto ni »prijetna«
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sama po sebi, ampak ima poseben namen. Vygotsky trdi, da je za razumevanje igre treba
upoštevati otrokove potrebe, želje in motivacije. Otrokova motivacija za igro se z razvojem
spreminja - stvari, ki motivirajo dojenčka, ne vplivajo več na motivacijo malčka in tako naprej. Z
igro lahko otroci premostijo vrzel med izkušnjami, ki si jih želijo, in izkušnjami, ki so jim na voljo.
Na ta način igra pomaga otrokom, da vstopijo v cono neposrednega razvoja (CNR).
Viri:

● Plass, J. L., Mayer, R. E., & Homer, B. D. (Eds.). (2020). Handbook of game-based
learning. Mit Press.

Cona neposrednega razvoja (CNR): Vygotsky je CNR opredelil kot »vrzel med dejansko stopnjo
razvoja, ugotovljeno s samostojnim reševanjem problemov, in stopnjo potencialnega razvoja,
ugotovljeno z reševanjem problemov pod vodstvom odraslih ali v sodelovanju z bolj sposobnimi
vrstniki« (Vygotsky, 1978, str. 86). Pri CNR je otroku dana možnost, da raziskuje rezultate, ki
presegajo njegove ali njene trenutne zmožnosti. Do premostitve vrzeli med otrokovimi trenutnimi
sposobnostmi in njegovimi želenimi dejanji pride, ko si izkušeni učenec in otrok izmenjujeta

kulturna orodja, učenec pa to izmenjavo ponotranji (Schunk, 2012). To pomeni, da učenci
uporabijo svoje predhodno znanje in ga povežejo z znanjem, ki se ga učijo. Igra ustvarja CNR,
saj otroku omogoča, da si podredi pravila na način, ki v resničnosti ni mogoč (Vygotsky, 1966).
Pri igri imajo otroci priložnost načrtovati in preizkušati dejavnosti iz resničnega življenja na
področju domišljije, tako da lahko izkusijo možne posledice svojih dejanj brez stroškov resničnega
življenja. To otrokom omogoča, da se osvobodijo omejitev trenutne situacije ter dosežejo več, kot
bi sicer lahko. Z drugimi besedami, omejitve igre služijo kot ogrodje za podporo otroku pri CNR.
Kot je zapisal Vygotsky (1966): »Pri igri je otrok vedno nad svojo povprečno starostjo, nad svojim
vsakdanjim vedenjem; pri igri je, kot da bi bil za glavo višji, kot je.«

Viri:
● Plass, J. L., Mayer, R. E., & Homer, B. D. (Eds.). (2020). Handbook of game-based
learning. Mit Press.

20

Erasmus+ KA2, GAME-ED: Development of creativity skills by game-based learning methods in adult
education, 2020-1-HU01-KA227-ADU-094052, 2021-2023

I.2.2. Koncepti projektov, ki jih je opredelila EU
Uradni dokumenti Evropske Unije so vodilo in podlaga za strokovnjake na področju
izobraževanja, saj opredeljujejo širok nabor konceptov, povezanih z izobraževanjem, znanji,
spretnostmi ter ustvarjalnostjo v bolj splošnem smislu.
Najpomembnejša dokumenta Evropske unije za naš projekt sta:

-

PRIPOROČILO SVETA z dne 22. maja 2017 o Evropskem Okvirju Kvalifikacij za
vseživljenjsko učenje in razveljavitev priporočila Evropskega Parlamenta in Sveta z dne
23. aprila 2008 o vzpostavitvi Evropskega Okvirja Kvalifikacij za vseživljenjsko učenje
(2017/C 189/03)1 in

-

PRIPOROČILO SVETA z dne 22. maja 2018 o ključnih sposobnostih za vseživljenjsko
učenje (2018/C 189/01)2.

Glavni cilj teh priporočil je prispevati k modernizaciji sistemov izobraževanja in usposabljanja ter
izboljšati zaposljivost, mobilnost in socialno vključenost delavcev ter učencev. Priporočila zato

vsebujejo praktičen pristop k definicijam, predvsem z vidika izobraževanja in bodočega
zaposlovanja.
Na podlagi zgoraj navedenih dokumentov:
Sposobnost je »kombinacija znanja, spretnosti in odnosov«, ki ustrezajo določenemu kontekstu,

»dokazana sposobnost uporabe znanja, spretnosti in osebnih, socialnih in/ali metodoloških
zmožnosti v delovnih ali študijskih situacijah ter pri poklicnem in osebnem razvoju« (EC, 2018/C
189/01).
Evropska Komisija navaja osem posebnih ključnih sposobnosti, ki so enako pomembne za
uspešno vključevanje posameznikov v globalizirano družbo in na trg dela ter za osebno izpolnitev

1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=EN. Splet
27. marec 2021.
2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 . Splet 27.
marec 2021.
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in razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlovanje. Osem ključnih sposobnosti,
opredeljenih v Evropskem Referenčnem Okviru, je:
»1) Komunikacija v maternem jeziku;
2) Komunikacija v tujih jezikih;
3) Matematične sposobnosti ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji;
4) Digitalna sposobnost;

5) Učenje učenja;
6) Socialne in državljanske sposobnosti;
7) Smisel za iniciativnost in podjetnost; ter
8) Kulturna zavest in izražanje” [Priloga k PRIPOROČILU SVETA z dne 22. maja 2018 o

ključnih sposobnostih za vseživljenjsko učenje (Besedilo velja za EGP) (2018/C 189/01)].
Spretnost se nanaša na enega od elementov strukture sposobnosti. V Evropskem Okvirju
Kvalifikacij (EOK) je opredeljena kot: »sposobnost uporabe znanja in uporabe le-tega za
opravljanje nalog in reševanje problemov”. V EOK so spretnosti razvrščene na naslednji način:
- kognitivne sposobnosti (ki vključujejo uporabo logičnega, intuitivnega in ustvarjalnega
mišljenja) ali
- praktične spretnosti (ki vključujejo ročne spretnosti ter uporabo metod, materialov, orodij
in instrumentov).

Znanje je predpogoj za oblikovanje in usposabljanje spretnosti ter še eden od elementov strukture
sposobnosti, ki je v EOK opredeljen kot »rezultat usvajanja informacij z učenjem«, »niz dejstev,
načel, teorij in praks, povezanih s področjem dela ali študija«; znanje je lahko teoretično in/ali
stvarno.

Ustvarjalne spretnosti spadajo v kategorijo kognitivnih spretnosti; kognitivne spretnosti so
uvršene med deskriptorje za komponento sposobnosti (poleg komponent znanja, odgovornosti in
samostojnosti), na vseh osmih ravneh učnih izidov, opredeljenih v EOK.
Učni izidi: Izjava o tem, kaj učenec ve, razume in je sposoben narediti po zaključku učnega

procesa. EOK združuje nacionalne sisteme kvalifikacij in okvirje različnih držav okoli skupne
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evropske reference na osmih referenčnih ravneh. Ravni zajemajo celotno lestvico kvalifikacij, od
osnovnih (1. raven, npr. maturitetno spričevalo) do višjih (8. raven, npr. doktorat).
Ustvarjalnost je skupaj z reševanjem problemov, kritičnim mišljenjem, ekipnim delom in
prilagodljivostjo, ena od mehkih spretnosti, ki so v Novem Programu Znanj in Spretnosti za Evropo
iz leta 2016, opredeljene kot eden od ciljev današnjega izobraževanja (skupaj z inovacijami) in
so del vseh osmih ključnih spretnosti, definiranih v zgoraj navedenem Evropskem Referenčnem

Okvirju: »Reševanje problemov, kritično mišljenje, veščine sodelovanja, ustvarjalnost,
računalniško mišljenje in samoregulacija, so v naši hitro spreminjajoči se družbi, pomembnejši
kot kdaj koli prej […] orodja za uporabo naučenega v realnem času za razvoj novih idej, novih
teorij, novih izdelkov in novega znanja« (EC, 2018/C 189/01).

Ustvarjalnost je ena od bistvenih spretnosti digitalne pismenosti (sposobnost uporabe,
dostopa, filtriranja, ocenjevanja, ustvarjanja, programiranja in deljenja digitalnih vsebin,
upravljanja in varovanja informacij, podatkov in digitalnih identitet ter prepoznavanja in
učinkovitega ravnanja s programsko opremo, napravami, umetno inteligenco ali roboti) in
podjetništva (domišljija, strateško mišljenje in reševanje problemov, kritično in konstruktivno
mišljenje v okviru razvijajočih se ustvarjalnih procesov in inovacij, sposobnost sodelovanja kot
posameznik in v skupinah, mobilizacija virov (ljudi in stvari) in vzdrževanje dejavnosti, učinkovito
komuniciranje in pogajanje z drugimi ter obvladovanje negotovosti, dvoumnosti in tveganja za
sprejemanje odločitev na podlagi informacij) (idem.).

Ustvarjalnost kot mehka veščina se kaže kot navada, osebnostna lastnost, ki oblikuje
način dela posameznika, bodisi samostojno, bodisi v skupini. Ustvarjalnost je uporaba domišljije
za ustvarjanje izvirnih zamisli in rešitev, na podlagi predhodnega znanja ter z aktiviranjem
določenih znanj in spretnosti; ena od sopomenk za ustvarjalnost je inovativnost, zato je
izkazovanje ustvarjalnih spretnosti pravzaprav izkazovanje inovativnosti.
Ustvarjalnost velja za manifestacijo domišljije, ki je psihološki duševni kognitivni proces
višjega reda in je tako osnova za bistvene duševne dejavnosti, kot so učenje, igranje, delo,
komuniciranje in ustvarjanje. Z drugimi besedami, ustvarjalne spretnosti podpirajo vse tiste
človekove dejavnosti, ki zagotavljajo njegov stalni osebni in poklicni napredek in razvoj, s končnim

ciljem družbeno-poklicnega vključevanja in napredka ter avtonomije.
23

Erasmus+ KA2, GAME-ED: Development of creativity skills by game-based learning methods in adult
education, 2020-1-HU01-KA227-ADU-094052, 2021-2023
Pri projektu GAME -ED sodelujejo organizacije iz več držav, da bi dosegle različne
intelektualne rezultate. V tem delu si prizadevamo, da bi splošno uporabljene in glavne izraze
uporabljali v istem pomenu, tako da bi nastali IO tvorili skladen sistem z navzkrižnimi referencami.

I.3. Filozofski pristop h ključnim konceptom
Koristno je, če se nekega področja v študiji lotimo z bolj splošne perspektive in na njej gradimo,
še bolj koristno pa je to zlasti pri študijah, ki vključujejo več različnih disciplin. Ta projekt vključuje
več različnih področij, zato mu lahko zelo koristi bolj splošna perspektiva. Filozofija zagotovi
ugodno izhodiščno točko s katere lahko ponudi široko perspektivo. Zato smo za osnovo naše
raziskave izbrali filozofske pristope.
V zvezi s koncepti razvoja, sposobnosti in mišljenja je mogoče filozofske raziskave in
publikacije Balázsa Török-Szabója obravnavati kot avtoritativne.
V tem poglavju so koncepti, uporabljeni v projektu, umeščeni v filozofski sistem, ki zaradi
svojih filozofskih temeljev vključuje razlago vseh prej naštetih posameznih disciplin na podlagi

modela, opisanega v knjigi Balázsa Török-Szabója The Theoretics.

I.3.1. Pozornost
Pri posamezniku je pozornost vsota identifikacije in osredotočenosti. Preprosto povedano,
identifikacija je kraj, od koder posameznik usmerja svojo pozornost, fokus pa je tisto, na kar jo
usmerja.
Pozornost se lahko izboljša: Razširi se lahko tako obseg stvari, na katere se nekdo
osredotoča, kot stvari, s katerimi se poistoveti. Osredotočenost in identifikacija se lahko združita

in postaneta vključujoča, kar pomeni, da lahko postanemo pozorni tudi na svoje lastno delovanje,
zato da ga lažje razumemo.
Pozornost: pozornost je stališče. Pri posamezniku gre za vsoto identifikacije in osredotočenosti.
Identifikacija: vsota stvari, s katerimi se oseba identificira. V smislu pozornosti je to točka, s

katere posameznik usmerja svojo pozornost.
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Osredotočenost: vsota stvari, ki jim oseba namenja svojo pozornost.

I.3.2. Proces pretoka informacij
Odnos med posameznikom in resničnostjo, proces komunikacije, lahko razumemo kot pretok
informacij. Informacije se med posameznikom in resničnostjo pretakajo v obe smeri:
- po eni strani informacije tečejo od posameznika k resničnosti (volja),
- na drugi strani pa od resničnosti k posamezniku (izkušnja).
Vse to si je lahko predstavljati kot krožni proces, katerega podrobnosti so naslednje:

- posameznik izbira informacije iz resničnosti in jih vnaša vase (izkušnje),
- informacije razdeli na sestavne dele, koncepte (ustvarjanje konceptov),
- organizira, shranjuje, združuje in prenaša koncepte v misli (mišljenje),
- sestavlja nove informacije iz novo organiziranih pojmov (povezovanje pojmov),
- premakne novo informacijo k resničnosti (lastna prosta volja),
- s pomočjo novih informacij naredi spremembo v realnosti (dejanje),
- in izbere nove informacije iz spremembe ter jih prinese k sebi (drugačna, nova
izkušnja).

Mišljenje: Gibanje posameznika, s katerim le-ta premika, spreminja, povezuje, združuje in
organizira koncepte v svoji pozornosti. Mišljenje je gibanje konceptov z mislimi.
Ukrepanje: Gibanje, s katerim posameznik v realnost vnaša informacije in tako v njej povzroči
spremembo.
Ustvarjanje pojmov: Posameznik razdeli informacije na tri vrste konceptov, s katerimi lahko dela
v mislih, podobno kot prizma razdeli belo svetlobo na svoje barve. To so telesni, duševni in
čustveni koncepti. Tako del informacij vedno prispe v um v obliki teh treh konceptov. V procesu
doživljanja vsi trije koncepti vstopajo v um, ne glede na to, ali jih posameznikova pozornost

zasenči ali ne.
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Povezovanje pojmov : Ko posameznik želi informacije približati resničnosti, lahko združi tri
različne vrste konceptov - fizične, mentalne in čustvene - v informacije, ki se lahko nato
manifestirajo v resničnosti. Ta proces je proces povezovanja pojmov.

I.3.3. Razvoj
Razvoj je zmožnost človeškega intelekta, da zavestno izvede spremembo. Sposoben se je
samostojno organizirati in s tem vplivati nase in na zunanji svet. Predpogoj za to je zavest in
dejstvo, da spremembo človek sproži sam od sebe, tj., ne le da se zgolj odziva, temveč tudi deluje
samostojno.
Razvoj: Razvoj je zavestna sprememba.
Zavest: Zavest je uporaba pozornosti, ko je le-ta usmerjena v zavest. Dve osnovni zahtevi za
zavest sta samozadostnost in urejenost. Zavest je ravnovesje med samozadostnostjo in
urejenostjo, kar pomeni, da smo zavestni, ko se zavedamo urejenosti resničnosti (realnost vidimo

v skladu z le-to, je ne filtriramo ali popačimo s projekcijo), zavedamo pa se tudi svoje
edinstvenosti.
Sprememba: Ukrepanje. Od reakcije se razlikuje po tem, da se ne odziva na zunanje dražljaje,
temveč izhaja iz posameznika.
Osnovni pogoji za razvoj
Da se razvoj oz. zavestna sprememba zgodi, mora biti izpolnjenih pet medsebojno odvisnih
osnovnih pogojev:
a) Pozornost: posameznik/ca mora svojo pozornost usmeriti na tisto, v čemer se želi
razvijati, da prepozna priložnosti in orodja za razvoj ter jih lahko uporabi za izkušnjo
nečesa novega.
b) Napetost: energija, ki je potrebna za spremembo, ki jo je mogoče uresničiti.
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c) Orodje: ustrezno orodje, način oz. metoda, ki omogoča in spodbuja učinkovito
spremembo, s pomočjo katere je mogoče doseči razvoj.
d) Delo: uporaba napetosti, ki se nahaja v pozornosti na spremembo z orodjem, gibanje
v smeri razvoja.
e) Nova pot: usmerjanje dela v smer pridobivanja izkušenj, ki doslej niso bile na voljo pri čemer ne smemo pozabiti, da v procesu spreminjanja iščemo nekaj novega.

I.3.4. Koncepti projektov, ki temeljijo na modelih
Izobraževanje: Izobraževanje je proces pretoka informacij, zlasti z namenom prenosa in razvoja
znanja. Gre za dvosmerni proces, kar pomeni, da vključuje tako prenos, kot pridobivanje znanja.
Izobraževalni proces je aktiven, kar pomeni, da je za učinkovit pretok informacij potrebno aktivno
sodelovanje obeh strani.
Prenos in pridobivanje znanja sta lahko tudi zavestno dejanje, tj. zavesten proces, ki izhaja iz

posameznika ter temelji na njegovi lastni odločitvi. V tem primeru lahko vodi k razvoju obeh strani
(tako izobraževalca kot udeleženca usposabljanja).
Izobraževanje kot priložnost, zahteva osnovne pogoje za razvoj, tj. pozornost, ustrezno napetost,
orodje/metodo, vloženo delo in nenehno iskanje nove poti.

Igra: Igra je praktični učni proces, pri katerem se lahko razvoj kaže naravno in realistično.
Je praktična, kar pomeni, da je človek v njej, da je v njej udeležen po svoji svobodni volji (in ne
pod prisilo), da se le-ta dogaja skozenj, da vanjo vnaša svoja dejanja ter jo med tem doživlja v
resničnosti.
Igra je za ljudi najbolj naraven proces učenja, ki ga izvajamo instinktivno in se ga naučimo
že v otroštvu. Njegov namen je odkrivanje, eksperimentiranje. Pridobljene izkušnje ter znanja in
spretnosti, ki se razvijejo s pomočjo iger, so trajne in jih je mogoče uporabiti v praksi. Načrtna
uporaba iger je eden najučinkovitejših načinov pridobivanja in utrjevanja znanja, ravno zato, ker
je

tako

naravna.

Igra je resnična, saj je postavljena v situacije, ki so podobne vsakdanjemu življenju. Vsebuje red
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(pravila igre), ki je podoben resničnosti. Z znanimi situacijami, v katerih lahko preizkusimo več
izbir in strategij, da se lahko učimo iz posledic, vendar brez resničnih posledic ali dokončnosti, se
lahko med drugim naučimo sprejemati učinkovite odločitve, pristopati k vprašanjem z drugih
zornih kotov in preizkušati nove stvari.
Pridevnik resnična ji lahko nadanemo, ker je igra sama po sebi vaja ter del življenja, zato
izpostavlja situacije in značilnosti - ter jih poudarja s pravimi pravili - za katere ni nujno, da jih v

vsakdanjem življenju ne opazimo. Pri igri jih lahko doživimo v varnih razmerah in se na ta način
naučimo nekaj o sebi, svojem delovanju in odnosu do resničnosti. Resnična je tudi zato, ker
prinaša osvoboditev, veselje do življenja in naravno preživljanje časa z ostalimi udeleženci.
Izobraževanje na podlagi iger: proces pretoka informacij, namenjen prenosu znanja in razvoja

po eni strani ter pridobivanju znanja in razvoja po drugi, z uporabo iger in igranja.
Sposobnost: Sposobnost pomeni živeti z določenimi možnostmi. To so deloma prirojene
možnosti, talenti, nagnjenja, deloma izkušnje, pridobljene z vplivi okolja, in deloma naučene ali
videne možnosti med razvojem. Če je nekdo usposobljen za določeno temo ali področje, to
pomeni, da vidi priložnosti na tem področju in jih zna izkoristiti.
Večino sposobnosti je mogoče povezati s procesom razmišljanja in pozornosti. Večino
sposobnosti je mogoče razviti z upoštevanjem petih osnovnih pogojev razvoja.
Ustvarjalnost: ustvarjalnost je sposobnost, povezana z razmišljanjem in povezovanjem pojmov.
V najožjem smislu ustvarjalnost pomeni povezovanje in združevanje pojmov. V ožjem smislu
ustvarjalnost pomeni sposobnost povezovanja konceptov na poseben, izjemen in drugačen način
od povprečnega ter ustvarjanja novih informacij in stvaritev iz le-teh.

Sposobnost: nadarjenost za neko dejanje ali izvedbo ali stopnja te nadarjenosti; talent. Njena
kakovost in stopnja sta deloma odvisni od prirojenih nadarjenosti in nagnjenj, deloma pa od izkušenj
(znanja, spretnosti), pridobljenih s kombiniranimi vplivi okolja. Nadarjenost je mogoče razviti.
Veščina: Veščina postane učinkovito avtomatizirana s pogostim ponavljanjem dejavnosti in nato
med delovanjem deluje brez zavestnega spomina.
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Človek: Človek je vsota njegovih telesnih, duševnih in čustvenih ravni.
Telesna raven vključuje fizično telo in vse, kar je mogoče določiti s pomočjo materije.
Vključuje tudi zaznavanje s petimi čutili: sluhom, vidom, vonjem, dotikom, okusom, vključno z
instinkti, informacijami, shranjenimi v DNK ter fizičnim mišljenjem, tj. mišljenjem, ki ga vodijo
instinkti.
Duševna raven je tisti del posameznika, kjer se ideje ustvarjajo, predstavljajo, shranjujejo,

izločajo, povezujejo in premikajo s pomočjo misli. To vključuje domišljijo in miselno sklepanje,
torej mišljenje, ki ga usmerja duševna raven.
Čustvena raven je področje, na katerem posameznik hrani ideje, ki jih je doživel z občutki,
spomin na občutke, odtis njihove povezanosti z resničnostjo.

Dojemanje: Proces dojemanja je sestavljen iz tega, da posameznik informacije, izbrane z
dejanjem, vključi v svoje razmišljanje - na kratko, ga doživlja - in ga v svoji zavesti povezuje z
resničnostjo. Posledica tega procesa je, da so ideje v zavesti in informacije o resničnosti usklajene
druga z drugo; v njegovem razmišljanju povezave ustrezajo povezavam v resničnosti.

29

Erasmus+ KA2, GAME-ED: Development of creativity skills by game-based learning methods in adult
education, 2020-1-HU01-KA227-ADU-094052, 2021-2023

II. ANALIZA POTREB GLEDE ZNANJ IN SPRETNOSTI MED USTREZNIMI
ZAINTERESIRANIMI STRANMI
II.1. Uvod
Ta ocena potreb temelji na anketni raziskavi o metodah za razvijanje ustvarjalnih znanj in

spretnosti v izobraževanju odraslih. Raziskava, ki je temeljila na vprašalniku, je bila izvedena z
izdajo dveh vprašalnikov, dvema različnima skupinama anketirancev in sicer izobraževalcem
odraslih - primarna ciljna skupina projekta Game-ED (Vprašalnik 1 - Priloga 1) in odraslim
učencem, tj. prejemnikom izobraževanja odraslih - sekundarna ciljna skupina projekta Game-ED

(Vprašalnik 2 - Dodatek 2). Oba vprašalnika so pripravile strokovne ekipe vseh partnerskih
institucij, ocenili pa so ju vodje strokovnih ekip vsake partnerske institucije. Vprašanja v obeh
vprašalnikih so bila oblikovana tako, da so iz odgovorov anketirancev pridobili podatke o pomenu
znanj in spretnosti ustvarjanja za osebno in poklicno življenje ter drugih mehkih in trdih veščin, o
trenutno prevladujočih metodah razvijanja ustvarjalnosti v izobraževanju odraslih ter o tem, kako
je mogoče pri izobraževanju odraslih razvijati znanja in spretnosti ustvarjalnosti. Vsak vprašalnik
temelji na dragocenih neposrednih izobraževalnih izkušnjah članov primarne ciljne skupine
projekta (izobraževalci odraslih) in članov sekundarne ciljne skupine (odrasli učenci), da bi
ugotovili trenutno stanje na področju metod za krepitev ustvarjalnih znanj in spretnosti v

izobraževanju odraslih, potrebe in izzive izobraževalcev odraslih ter odraslih učencev in pridobili
predloge članov ciljnih skupin, kako lahko inovativno prispevajo k temu področju. Rezultati
kvantitativne in kvalitativne analize ter interpretacije podatkov, pridobljenih z uporabo teh dveh
vprašalnikov, tvorijo analizo potreb, ki podpira ta projekt, saj poudarja pomembnost projektnih
dejavnosti in intelektualnih rezultatov. Analiza podatkov je bila opravljena s statistično programsko
opremo Jamovi, različica 1. 6.
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II.2. Interpretacija podatkov, ugotovitve in zaključki za Vprašalnik 1 o metodah za
razvijanje ustvarjalnosti pri izobraževanju odraslih
Med majem in junijem 2021 je bil članom sekundarne ciljne skupine projekta Game-ED,
tj. odraslim učencem, razdeljen in uporabljen vprašalnik 1 o metodah krepitve ustvarjalnosti v
izobraževanju odraslih. Anketiranci so prostovoljno posredovali 104 odgovore, od tega sta bila
dva odstranjena, ker je bilo iz njunih odgovorov razvidno, da osebi, ki staju prispevali, nista
sodelovali pri izobraževanju odraslih. Zato sta analiza in interpretacija podatkov temeljili na
odgovorih 102 anketirancev - izobraževalcev odraslih, od katerih jih je 99 prihajalo iz treh
partnerskih držav projekta: predvsem Madžarske, Slovenije in Romunije, trije pa iz drugih držav.
Vsi anketiranci so se strinjali z informiranim soglasjem, da lahko raziskovalci projekta uporabijo

odgovore iz vprašalnika za svojo raziskavo, pri čemer morajo biti podatki in odgovori anketirancev
zaupni in uporabljeni le v raziskovalne namene.
Vprašalnik 1 o metodah krepitve ustvarjalnosti v izobraževanju odraslih je sestavljen iz 29
vprašanj, ki večinoma sprašujejo po mnenju anketirancev o različnih vidikih, povezanih z

ustvarjalnostjo in igrifikacijo v izobraževanju odraslih, pa tudi o pomembnosti številnih trdih in
mehkih veščin z vidika njihovega pomena za socialno-poklicno vključevanje. Odgovori
anketirancev na vprašanja izbirnega tipa so zapisani na petstopenjski Likertovi lestvici možnosti
(nikakor se ne strinjam; ne strinjam se; ne morem reči, da se strinjam ali ne strinjam; strinjam se;
popolnoma se strinjam za nekatera vprašanja, ter popolnoma nepomembno, nepomembno, ne
nepomembno, ne pomembno, pomembno, zelo pomembno, za druga vprašanja). Vprašalnik 1
vsebuje tudi več vprašanj odprtega tipa o temah, kot so znanja in spretnosti, ki so jih odrasli učenci
pridobili z uporabo ustvarjalnih metod, primeri ustvarjalnih metod, ki so jih uporabili, značilnosti,
ki bi jih morala imeti metodična gradiva o ustvarjalnih metodah, itd.
Osebni podatki anketirancev, zbrani z vprašalnikom 1, vključujejo državo prebivališča:
Madžarska (41,6 %), Slovenija (33,7 %), Romunija (21,8 %), Irska - 1,0 %, Združeno kraljestvo 1,0 %, drugo - 1,0 % in starost.

Anketiranci vprašalnika 1 so stari od 24 do 65 let, pri tem pa so med starostne skupine
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razporeditev: 33 (8,9 %), 31 (6,9%), 47 (5,9%), 32 (5,0%), 26, 35, 39, 40, 45, (vsak po 4,0%), 25,
29, 34, 38, 41, 46, 54 (vsak po 3,0%); preostali odstotki so razdeljeni na naslednji način: 1,0 %
za starostne skupine 27, 48, 49, 57, 58, 61, 65 (tj. en anketiranec na odstotek) in 2,0% za
starostne skupine 24, 28, 36, 37, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 55 in 59 (tj. dva anketiranca na
odstotek).
Razporeditev anketirancev na Vprašalnik 1 po delovnih izkušnjah v izobraževanju odraslih

je naslednja: 10 let in 5 let (vsak po 10 %); 3 leta (8 %); 15 let in 4 leta (vsak po 7 %); 1, 2, 6, 7
let izkušenj (vsak po 6%); 20 let izkušenj (5,0 %); 8 let (4 %); skupna porazdelitev delovnih
izkušenj je prikazana v Tabeli 1. Rezultati vprašalnika potrjujejo, da se delovne izkušnje
anketirancev zelo razlikujejo.

Frekvence po 24. Delovne izkušnje na področju izobraževanja odraslih (število let)

Št. let

Štetje

% Skupnega zneska

Kumulativni %

0

3

3.0 %

3.0 %

1

6

6.0 %

9.0 %

10

10

10.0 %

19.0 %

11

1

1.0 %

20.0 %

12

1

1.0 %

21.0 %

13

1

1.0 %

22.0 %

15

7

7.0 %

29.0 %

16

1

1.0 %

30.0 %

17

3

3.0 %

33.0 %

18

1

1.0 %

34.0 %

2

6

6.0 %

40.0 %

20

5

5.0 %

45.0 %

21

2

2.0 %

47.0 %
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25

5

5.0 %

52.0 %

26

1

1.0 %

53.0 %

27

2

2.0 %

55.0 %

3

8

8.0 %

63.0 %

30

1

1.0 %

64.0 %

4

7

7.0 %

71.0 %

40

1

1.0 %

72.0 %

5

10

10.0 %

82.0 %

6

7

7.0 %

89.0 %

7

6

6.0 %

95.0 %

8

4

4.0 %

99.0 %

9

1

1.0 %

100.0 %

Tabela 1. Porazdelitev anketirancev glede na delovne izkušnje v izobraževanju odraslih

Glede na vrsto delovnih izkušenj v izobraževanju odraslih je porazdelitev anketirancev prikazana
v Tabeli 2.

Frekvence po 26. Moje izkušnje na področju izobraževanja odraslih so

Štetje

% Skupnega
zneska

Mednarodni

17

16.8 %

16.8 %

Lokalni

51

50.5 %

67.3 %

Ravni

Kumulativni %
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Lokalni, nacionalni,
mednarodni

Nacionalni
Drugi

2

2.0 %

69.3 %

29

28.7 %

98.0 %

2

2.0 %

100.0 %

Tabela 2. Vrsta delovnih izkušenj izobraževalcev odraslih (lokalne, nacionalne, mednarodne)

Glede strokovnega področja anketirancev v izobraževanju odraslih je na voljo več
možnosti, pri čemer so med najvišjimi odstotki tisti, ki delajo na naslednjih področjih:
Izobraževanje Osebnega Razvoja (12 %); Profesionalni Razvoj Odraslih (7 %); Stalni

Profesionalni Razvoj (6,9 %); drugi odgovori združujejo več specializacij na področju
izobraževanja odraslih, kot so vodenje usposabljanj, mentorstvo, usposabljanje osebja; vodenje
usposabljanj in osebni razvoj; usposabljanje osebja, izobraževanje za osebni razvoj ter
usposabljanje za razvoj veščin/kompetenc, pri čemer se odstotki vsakega od njih gibljejo med 1,0

in 3 %. Omeniti velja, da večina anketirancev, ki so izobraževalci odraslih, dela na področjih, ki
zajemajo več poddisciplin, ki so na nek način povezane z zaposlitvijo in poklicnim razvojem. Zato
njihov pogled na vprašanja vprašalnika, povezana z zaposljivostjo ter metodami usposabljanja in
strategijami za krepitev ustvarjalnosti, temelji na neposrednih izkušnjah na področju teme
projekta: krepitev ustvarjalnosti z učenjem na podlagi iger pri izobraževanju odraslih.
Na podlagi podatkov anketirancev lahko naredimo zaključek, da je njihova raznolikost
glede na starost, poklicne izkušnje in strokovno področje zelo produktivna in pozitivna za našo
analizo potreb.
V nadaljevanju bomo predstavili in analizirali podatke za postavke petstopenjske Likertove
lestvice: 1 - popolnoma nepomembno; 2 - nepomembno; 3 - ne nepomembno, ne pomembno; 4
- pomembno; 5 - zelo pomembno.
Za postavko 1. Prosimo, ocenite naslednje mehke veščine na lestvici od 1 do 5, glede
na njihovo pomembnost za socialno-poklicno vključevanje, predstavljamo odstotke za vsako
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mehko veščino, le-te so razvrščene hierarhično, začenjamo pa s tistimi, ki so dosegle najvišji
odstotek za zelo pomembno; kadar so bili odstotki za zelo pomembno pri dveh veščinah enaki, je

hierarhizacija temeljila na najvišjem odstotku za ustrezno možnost (Tabela 3).

Postavka 1. Prosimo, ocenite naslednje mehke veščine na lestvici od 1 do 5 glede na njihov pomen za socialnoprofesionalno vključevanje.
5. zelo
4. pomembno
pomembno (%) (%)

3. ne
nepomembno,
ne pomembno
(%)

2.
nepomembno
(%)

1. popolnoma
nepomembno
(%)

Učinkovito
komuniciranje (pisno
in ustno)

74.3

21.8

3.0

1.0

-

Fleksibilnost in
prilagodljivost

65.3

26.7

6.9

1.0

-

Motivacija

63.4

28.7

6.9

1.0

-

Reševanje problemov

62.4

33.7

3.0

1.0

-

Razumevanje različnih
perspektiv

55.4

29.7

13.9

1.0

-

Obvladovanje stresa

54.5

32.7

10.9

2.0

-

Čustvena inteligenca

53.5

34.7

8.9

3.0

-

Kritično razmišljanje

52.5

32.7

11.9

3.0

-

Razvijanje empatije do
drugih

51.5

31.7

12.9

4.0

-

35

Erasmus+ KA2, GAME-ED: Development of creativity skills by game-based learning methods in adult
education, 2020-1-HU01-KA227-ADU-094052, 2021-2023
Ustvarjalnost in
inovativno razmišljanje

50.5

32.7

14.9

2.0

-

Ekipno delo

49.5

39.6

9.9

1.0

-

Prepoznavanje razmer

48.5

41.6

7.9

2.0

-

Upravljanje konfliktov

48.5

34.7

15.8

1.0

-

Upravljanje časa

44.6

43.6

9.9

2.0

-

Odločanje in
samostojnost

44.6

40.6

11.9

3.0

-

Delovna etika

41.6

42.6

12.9

3.0

-

Upoštevanje rokov

41.6

39.6

16.8

2.0

-

Sprejemanje etičnih
odločitev

41.6

41.6

11.9

5.0

-

Pogajalska znanja in
spretnosti

28.7

40.6

27.7

3.0

-

Analitična in raziskovalna
znanja in sposobnosti

27.7

42.6

25.7

4.0

-

Prepričanje

23.8

39.6

25.7

8.9

2.0

Upravljanje človeških
virov

23.8

37.6

31.7

6.9

-

Podjetniška znanja in
sposobnosti

18.8

37.6

31.7

10.9

1.0

Vodstvena znanja in
sposobnosti

16.8

41.6

34.7

6.9

-
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Konkurenčnost

15.8

25.7

43.6

13.9

1.0

Tabela 3. Frekvence mehkih veščin, ki jih ocenjujejo izobraževalci odraslih glede na njihov
pomen za socialno-profesionalno vključevanje

Podatki v Tabeli 3 kažejo, da so po mnenju izobraževalcev odraslih najpomembnejše
mehke veščine za poklicno vključevanje: učinkovita komunikacija, fleksibilnost in prilagodljivost,
motivacija itd., pri čemer sta ustvarjalnost in inovativno razmišljanje v zgornji polovici hierarhije z
majhnimi razlikami v rezultatih glede na prejšnja znanja in spretnosti. Znanja in spretnosti, ki so
dobile najvišjo oceno pri možnosti zelo pomembno, so dobile tudi visoko oceno pri možnosti
pomembno, kar pomeni, da jih je večina anketirancev ocenila kot zelo pomembne ali pomembne.
Mehke veščine, kot so pogajalska znanja in spretnosti, analitična in raziskovalna znanja in
spretnosti ter znanja in spretnosti prepričevanja, podjetništva, vodenja in upravljanja z ljudmi, so

pri ustrezni možnosti dosegle višje ocene, zaradi česar so tudi najpomembnejša znanja in
spretnosti za poklicno vključevanje. Te ugotovitve so skladne s priporočilom Evropske Komisije o
ključnih kompetencah (glej zgornji razdelek o Terminologiji) in močan argument za projektne
dejavnosti in intelektualne dosežke.
Podobno bomo predstavili podatke za postavko 2. Prosimo, ocenite naslednje trde
veščine na lestvici od 1 do 5, glede na njihov pomen za socialno-poklicno vključevanje,
kjer so odstotki za vsako mehko veščino predstavljeni v naslednjih tabelah. Le-te so hierarhično
razvrščene, začenjamo pa s tistimi, ki so dobile najvišjo oceno za zelo pomembno:
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Postavka 2. Prosimo, ocenite naslednje trde veščine na lestvici od 1 do 5 glede na njihov pomen za socialnopoklicno vključevanje.
5. zelo
4. pomembno
pomembno (%) (%)

3. ne
nepomembno,
ne pomembno
(%)

2.
nepomembno
(%)

1. popolnoma
nepomembno
(%)

Digitalna znanja in
spretnosti

56.4

29.7

11.9

2.0

-

Tuji jeziki

30.7

51.5

16.8

1.0

-

Popravljanje napak

27.0

43.0

24.0

6.0

-

Raziskovalna znanja in
spretnosti

22.8

39.6

30.7

6.9

-

Fizični napori

9.9

23.8

52.5

11.9

2.0

Upravljanje strojev

8.9

32.7

48.5

8.9

1.0

Znanja in spretnosti
računalniškega
programiranja

8.9

20.8

45.5

17.8

6.9

Hitrost tipkanja

5.9

34.7

44.6

12.9

2.0

Tabela 4. Frekvence trdih veščin, ki jih ocenjujejo izobraževalci odraslih glede na njihov
pomen za socialno-profesionalno vključevanje
Podatki v Tabeli 4 kažejo, da so po mnenju izobraževalcev odraslih najpomembnejše trde
veščine za poklicno vključevanje: digitalne veščine, tuji jeziki, popravljanje napak in raziskovalna
znanja in spretnosti. To je v skladu s priporočilom Evropske Komisije o ključnih kompetencah (glej
zgornji razdelek o Terminologiji) in je močan argument za projektne dejavnosti in intelektualne
rezultate.
38

Erasmus+ KA2, GAME-ED: Development of creativity skills by game-based learning methods in adult
education, 2020-1-HU01-KA227-ADU-094052, 2021-2023
Nadalje predstavljamo podatke za postavko 3. Prosimo, ocenite naslednje prečne
spretnosti na lestvici od 1 do 5, glede na njihov pomen za socialno-poklicno vključevanje
na podlagi možnosti, ki jih imajo izobraževalci odraslih.

Postavka 3. Prosimo, ocenite naslednje prečne spretnosti na lestvici od 1 do 5 glede na njihov pomen za
socialno-poklicno vključevanje.
5. zelo
4. pomembno
pomembno (%) (%)

3. ne
nepomembno,
ne pomembno
(%)

2.
nepomembno
(%)

1. popolnoma
nepomembno
(%)

Reševanje problemov

67.3

25.7

5.9

1.0

-

Kritično razmišljanje in

59.4

29.7

8.9

2.0

-

57.4

36.6

5.0

1.0

-

Učiti se učenja

56.4

30.7

11.9

1.0

-

Znanja in spretnosti

54.5

32.7

11.9

1.0

-

Sprejemanje odločitev

45.5

44.6

7.9

2.0

-

Samoupravljanje

44.6

37.6

15.8

2.0

-

Pobuda

30.7

54.5

12.9

2.0

-

ustvarjalnost

Znanja in spretnosti
sodelovanja

prilagajanja

Tabela 5. Frekvence prečnih spretnosti, ki jih ocenjujejo izobraževalci odraslih glede na njihov
pomen za socialno-poklicno vključevanje
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Podatki v Tabeli 5 kažejo, da so po mnenju izobraževalcev odraslih najpomembnejše

prečne spretnosti za poklicno vključevanje z oceno zelo pomembno: znanja in spretnosti
reševanja problemov, kritično mišljenje, ustvarjalnost, znanja in spretnosti sodelovanja, učiti se
učenja in znanja in sposobnosti prilagajanja; ta znanja in spretnosti so pri možnosti zelo
pomembno dosegle več kot 50 % točk, kar poudarja njihov pomemben položaj med cilji vsakega

programa usposabljanja; naslednje najvišje ocene za te sposobnosti so pri možnosti pomembno,
kar ponovno kaže, da izobraževalci odraslih menijo, da so ta prečna znanja in spretnosti zelo
pomembna in bistvena za poklicno življenje.
Za postavko 4. Izzivi, s katerimi se ljudje na današnjem trgu dela soočajo na svojem
delovnem mestu, so se anketirani izobraževalci odraslih morali strinjati/ne strinjati – z
ocenjevanjem na lestvici od 1 do 5 – z vrsto težav, ki se ljudem na njihovem delovnem mestu
lahko zdijo izziv. Podatki in točkovanje za vsak izziv so predstavljeni v Tabeli 6.

Postavka 4. Izzivi, s katerimi se ljudje na današnjem trgu dela soočajo na delovnem mestu, so
povezani z enim ali več spodaj naštetimi vprašanji.
5. popolnoma 4. strinjam
se strinjam
se (%)
(%)

3. ne morem 2. se ne
reči, da se
strinjam
strinjam ali ne (%)
strinjam(%)

1. nikakor
se ne
strinjam(%)

Učenje uporabe novih tehnologij in orodij

44.6

41.6

9.9

2.0

2.0

Pomanjkanje usklajenosti med znanji in
spretnostmi, pridobljenimi na univerzi, in
znanji in spretnostmi, ki so zahtevane na
trgu dela

39.6

37.6

17.8

4.0

1.0

Učenje novih procesov in postopkov

37.6

46.5

11.9

3.0

1.0

Velika količina informacij

32.7

48.5

15.8

3.0

-
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Slaba znanja in spretnosti obvladovanja

27.7

41.6

23.8

5.0

2.0

25.7

35.6

29.7

7.9

1.0

Prilagajanje kulturi organizacije

23.8

47.5

23.8

5.0

-

Prilagajanje se nadrejenim in sodelavcem

22.8

50.5

22.8

4.0

-

Slaba znanja in spretnosti kritičnega

21.8

36.6

32.7

7.9

1.0

Slaba ustvarjalna znanja in spretnosti

20.8

38.6

28.7

7.9

4.0

Nizka samopodoba, izguba zaupanja v

19.8

40.6

31.7

5.9

2.0

stresa
Slaba znanja in spretnosti sprejemanja
odločitev

razmišljanja

lastne sposobnosti

Tabela 6. Frekvence izzivov, s katerimi se po mnenju izobraževalcev odraslih soočajo ljudje na
današnjem trgu dela na svojih delovnih mestih

Podatki v Tabeli 6 kažejo, da so izzivi, ki so najvišje ocenjeni z možnostma »popolnoma
se strinjam« in »strinjam se«, naslednji: učenje uporabe novih tehnologij in orodij; pomanjkanje

usklajenosti med znanji in spretnostmi pridobljenimi na univerzi ter znanji in spretnostmi, ki so
zahtevane na trgu dela; učenje novih procesov in postopkov; velika količina informacij. Obstajajo
številni izzivi, ki so dobili visoko oceno pri možnosti »strinjam se«, čeprav ne nujno visoko oceno
pri možnosti »popolnoma se strinjam«: prilagajanje nadrejenim in sodelavcem, nizka

samopodoba, izguba zaupanja v lastne sposobnosti, prilagajanje kulturi organizacije, slaba
ustvarjalna znanja in spretnosti in slaba znanja in spretnosti kritičnega razmišljanja. Ko združimo
podatke, pridobljene za mehka, trda in prečna znanja in spretnosti, z ugotovitvami o izzivih,
povezanih z vključevanjem na trg dela, lahko ugotovimo, da so ista znanja in spretnosti, ki so
opredeljena kot najpomembnejša za poklicno vključevanje, tudi znanja in spretnosti, povezana z
izzivi na delovnem mestu. Iz tega lahko sklepamo, da so znanja in spretnosti, kot so ustvarjalnost,
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komunikacija in reševanje problemov, nujne v učnem načrtu vsakega programa izobraževanja
odraslih, in ne samo to.
Vprašanja od 5 do 18, z izjemo vprašanja 9, v vprašalniku, namenjenem izobraževalcem odraslih,
so niz trditev, za katere so morali anketiranci izbrati možnost odgovora glede na to, v kolikšni meri
se strinjajo ali ne strinjajo. Predstavljamo rezultate za ta vprašanja (Tabela 7).

Frekvence možnosti odgovorov za postavke 5-18 o različnih vidikih, povezanih z ustvarjalnimi znanji in
sposobnostmi
Možnosti
odziva
Predmeti
vprašalnika

5.
popolnoma
se strinjam
(%)

4.
strinjam
se (%)

3. ne morem 2. se ne
reči, da se
strinjam
strinjam ali
(%)
ne
strinjam(%)

1. nikakor se
ne
strinjam(%)

5. Ustvarjalna znanja in spretnosti so
bistvena za uspešno vključevanje na
trg dela.

37.6

47.5

9.9

3.0

2.0

6. Ustvarjalna znanja in spretnosti je treba pri
učencih začeti razvijati že v prvih letih šolanja.

67.3

27.7

2.0

1.0

2.0

7. Učenci bi morali razvijati
ustvarjalnost na vseh učnih področjih.

49.5

39.6

6.9

2.0

2.0

8. Pri formalnem izobraževanju je
premalo poudarka na krepitvi
ustvarjalnih znanj in spretnosti.

43.6

42.6

11.9

1.0

1.0

10. Učitelji na vseh stopnjah
izobraževanja in izobraževalci odraslih
bi morali biti ustrezno usposobljeni za
uporabo metod za krepitev
ustvarjalnih znanj in spretnosti.

45.5

47.6

4.0

1.0

2.0
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11. V vaši državi ni programov
usposabljanja za
učitelje/izobraževalce odraslih, ki bi se
osredotočali na metode za krepitev
ustvarjalnih znanj in spretnosti pri
odraslih.

11.9

27.7

39.6

18.8

2.0

12. V vaši državi ni dovolj pomembnih
metodoloških usmerjanj za
učitelje/izobraževalce odraslih o tem,
kako izvajati metode za krepitev
ustvarjalnih znanj in spretnosti pri
udeležencih izobraževanja odraslih.

13.9

43.6

32.7

7.9

2.0

13. Igre so zelo učinkovita metoda za
krepitev ustvarjalnih znanj in
spretnosti pri odraslih učencih na vseh
učnih področjih.

46.5

38.6

10.9

3.0

-

14. Menim, da se lahko igrifikacija
uporablja na vseh učnih področjih.

48.5

30.7

15.8

4.0

1.0

15. Vsi učitelji/izobraževalci odraslih
bi morali biti usposobljeni za uporabo
iger za krepitev ustvarjalnih znanj in
spretnosti pri odraslih učencih.

32.7

53.5

11.9

1.0

1.0

16. Za bolj ustvarjalno delo pri
izobraževanju odraslih bi
potreboval/a dodatno usposabljanje.

29.7

51.5

13.9

4.0

1.0

17. Pri svojem delu na področju
izobraževanja odraslih bi rad/a
pogosteje uporabljal/a ustvarjalne
metode.

34.7

54.5

8.9

1.0

1.0
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18. Rad/a bi izvedel/a več o tem, kako
uporabljati ustvarjalne metode pri
izobraževanju odraslih.

42.6

49.5

6.9

-

1.0

Tabela 7. Frekvence za postavke o različnih vidikih, povezanih z znanji in spretnostmi
ustvarjalnosti, na podlagi odgovorov izobraževalcev odraslih

Na podlagi podatkov v Tabeli 7 lahko oblikujemo vrsto trditev, ki so jih potrdile možnosti
odgovorov, predstavljene v odstotkih ter za katere smo sešteli odstotke najpogostejših možnosti,
tj. močno se strinjam in strinjam in sicer:
●

ustvarjalna znanja in spretnosti je treba pri učencih začeti razvijati že v prvih letih šolanja
(najvišja ocena za možnost »popolnoma se strinjam« - 67,3 %; vsota možnosti
»popolnoma se strinjam« in »strinjam se« (27,7 %) daje 95 % možnosti odgovorov);

●

učitelji na vseh stopnjah izobraževanja in izobraževalci odraslih bi morali biti ustrezno
usposobljeni za uporabo metod za krepitev ustvarjalnih znanj in spretnosti (popolnoma se
strinjam - 45. 5 % + strinjam se - 47,6 % = 93,1 % vseh možnosti odgovorov);

●

izobraževalci odraslih bi se radi naučili več o tem, kako uporabljati ustvarjalne metode pri

izobraževanju odraslih (popolnoma se strinjam - 42. 6 % + se strinjam - 49,5 % = 92. 1 %
vseh možnosti odgovorov);
●

izobraževalci bi pri svojem delu na področju izobraževanja odraslih radi pogosteje
uporabljali ustvarjalne metode (popolnoma se strinjam - 34,7 % + strinjam se - 54,5 % =
89. 2 % vseh možnosti odgovorov);

●

učenci bi morali razvijati ustvarjalna znanja in spretnosti na vseh področjih učenja
(popolnoma se strinjam - 49,5 % + strinjam se - 39,6 % = 89,1 % vseh možnosti
odgovorov);
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●

vsi učitelji/izobraževalci odraslih bi morali biti usposobljeni za uporabo iger za krepitev
ustvarjalnih znanj in spretnosti pri odraslih učencih (popolnoma se strinjam - 32.7% +

strinjam se - 53.5% = 86.2% vseh možnosti odgovorov);
●

pri formalnem izobraževanju je premalo poudarka na krepitvi ustvarjalnih znanj in
spretnosti (popolnoma se strinjam - 43.6% + strinjam se - 42.6% = 86.2% vseh možnosti
odgovorov);

●

ustvarjalna znanja in spretnosti so bistvena za uspešno vključevanje na trg dela
(popolnoma se strinjam - 37.6% + strinjam se - 47.5% = 85.1% vseh možnosti odgovorov);

●

igre so zelo učinkovita metoda za krepitev ustvarjalnih znanj in spretnosti pri odraslih
učencih na vseh učnih področjih (popolnoma se strinjam - 46.5% + strinjam se - 38.6% =

85.1% vseh možnosti odgovorov);
●

za bolj ustvarjalno delo pri izobraževanju odraslih bi potreboval/a dodatno usposabljanje
(popolnoma se strinjam - 29.7% + strinjam se - 51.5% = 81.2% vseh možnosti odgovorov);

●

igrifikacija se lahko uporablja na vseh učnih področjih (popolnoma se strinjam - 48.5% +

strinjam se - 30.7% = 79.2% vseh možnosti odgovorov).

Zelo visok odstotek možnosti »strinjam se« in »popolnoma se strinjam« (več kot 80 %) pri vidikih,
povezanih z krepitvijo ustvarjalnih znanj in spretnosti ter uporabo učenja preko igre pri
izobraževanju odraslih, potrjuje dejstvo, da je ustvarjalnost veščina, ki mora biti v središču
izobraževanja odraslih in da učenje preko igre velja za enega najučinkovitejših načinov za
krepitev ustvarjalnosti pri odraslih učencih.
Glede razpoložljivosti metodoloških programov usmerjanja in usposabljanja odraslih
izobraževalcev, ki se osredotočajo na metode za krepitev ustvarjalnosti, lahko na podlagi
podatkov iz Tabele 7 izpostavimo razmere v zvezi s temi vidiki:
● V vaši državi ni programov usposabljanja za učitelje/izobraževalce odraslih, ki bi se
osredotočali na metode za krepitev ustvarjalnih znanj in spretnosti pri odraslih. Želim
izvedeti več o tem, kako uporabljati ustvarjalne metode pri izobraževanju odraslih (močno
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se strinjam - 11,9 % + se strinjam - 27,7% = 39,6 % vseh možnosti odziva; ne morem reči,
da se strinjam ali ne strinjam- 39,6 %);
● V vaši državi ni dovolj pomembnih metodoloških usmerjanj za učitelje/izobraževalce
odraslih o tem, kako izvajati metode za krepitev ustvarjalnih znanj in spretnosti pri
udeležencih izobraževanja odraslih. Želim izvedeti več o tem, kako uporabljati ustvarjalne
metode pri izobraževanju odraslih (popolnoma se strinjam - 13,9 % + strinjam se - 43,6 %

= 57. 5 % vseh možnosti odgovora; niti se ne strinjam niti se ne strinjam - 32,7 %).

Možnosti odgovorov anketirancev - izobraževalcev odraslih - kažejo, da ne moremo
govoriti o pomanjkanju metodološkega usmerjanja in usposabljanja za izobraževalce odraslih na
temo krepitve ustvarjalnosti pri odraslih učencih, vendar tudi ne moremo reči, da takšne možnosti
za izobraževalce odraslih obstajajo; njihove možnosti odgovorov na te trditve so dosegle najvišjo
oceno pri možnosti niti se strinjam niti se ne strinjam. Sklepamo lahko, da je negotovost znak, da
nekaj manjka in da je zato treba nekaj popraviti. V tem primeru se negotovost, povezana z
metodološkimi programi usmerjanja in usposabljanja za izobraževalce odraslih, obravnava in

izpolnjuje v dejavnostih in intelektualnih rezultatih tega projekta.
Za postavko 9. Pri formalnem izobraževanju je premalo poudarka na krepitvi
ustvarjalnih znanj in spretnosti (označite ustrezno), so anketiranci - izobraževalci odraslih -

morali na seznamu možnosti označiti možne razloge za pomanjkanje osredotočenosti na krepitev
ustvarjalnih znanj in spretnosti pri izobraževanju odraslih ter dodati svoje alternativne odgovore.
Rezultati za to postavko so prikazani v Tabeli 8.
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Frekvence po 9. Premalo se osredotočamo na razvijanje ustvarjalnih sposobnosti

Štetje

%
Skupnega
zneska

nezadostni učni viri

8

7.9 %

7.9 %

nezadostni učni viri; preobremenjeni in slabo plačani učitelji

1

1.0 %

8.9 %

drugo

5

5.0 %

13.9 %

učitelji/izobraževalci odraslih niso bili ustrezno usposobljeni za uporabo metod
za krepitev ustvarjalnih znanj in spretnosti

9

8.9 %

22.8 %

učitelji/izobraževalci odraslih niso bili ustrezno usposobljeni za uporabo metod
za krepitev ustvarjalnih znanj in spretnosti; ne samo, da učitelji niso ustrezno
usposobljeni. Večinoma se držijo učnega načrta brez odstopanj, v ustvarjalnosti
ne vidijo vrednosti, ustvarjalnost jim ni blizu in je ne podpirajo. Obstaja več
različnih različic.

1

1.0 %

23.8 %

učitelji/izobraževalci odraslih niso bili ustrezno usposobljeni za uporabo metod
za krepitev ustvarjalnih znanj in spretnosti; nezadostni učni viri

2

2.0 %

25.7 %

učitelji/izobraževalci odraslih niso bili ustrezno usposobljeni za uporabo metod
za krepitev ustvarjalnih znanj in spretnosti; učni načrt se običajno osredotoča na
strokovne sposobnosti

19

18.8 %

44.6 %

učitelji/izobraževalci odraslih niso bili ustrezno usposobljeni za uporabo metod
za krepitev ustvarjalnih znanj in spretnosti; učni načrt se osredotoča na
strokovne sposobnosti; nezadostni učni viri

8

7.9 %

52.5 %

učitelji/izobraževalci odraslih niso bili ustrezno usposobljeni za uporabo metod
za krepitev ustvarjalnih znanj in spretnosti; učni načrt se osredotoča na
strokovne sposobnosti; nezadostni učni viri; ni primernega/učinkovitega načina
za razvijanje ustvarjalnosti

3

3.0 %

55.4 %

učitelji/izobraževalci odraslih niso bili ustrezno usposobljeni za uporabo metod
za krepitev ustvarjalnih znanj in spretnosti; učni načrt se osredotoča na
strokovne sposobnosti; ni primernega/učinkovitega načina za razvijanje
ustvarjalnosti

1

1.0 %

56.4 %

učitelji/izobraževalci odraslih niso bili ustrezno usposobljeni za uporabo metod
za krepitev ustvarjalnih znanj in spretnosti; učni načrt se osredotoča na
strokovne sposobnosti; ni primernega/učinkovitega načina za razvijanje
ustvarjalnosti; v učnem načrtu ni časa

1

1.0 %

57.4 %

učitelji/izobraževalci odraslih niso bili ustrezno usposobljeni za uporabo metod
za krepitev ustvarjalnih znanj in spretnosti; ni ustreznega/učinkovitega načina za
razvijanje ustvarjalnosti

2

2.0 %

59.4 %

26

25.7 %

85.1 %

Ravni

učni načrt se osredotoča na poklicne kompetence

Kumulativni %
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učni načrt se osredotoča na poklicne kompetence; temu področju ne pripisujejo
pomembnosti, ki si jo zasluži

1

1.0 %

86.1 %

učni načrt se osredotoča na poklicne kompetence; nezadostni učni viri

4

4.0 %

90.1 %

učni načrt se osredotoča na poklicne kompetence; ni ustreznega/učinkovitega
načina za razvijanje ustvarjalnosti

3

3.0 %

93.1 %

ni primernega/učinkovitega načina za razvijanje ustvarjalnosti

7

6.9 %

100.0 %

Tabela 8. Frekvence vzrokov za nezadostno osredotočenost na krepitev ustvarjalnih znanj in
spretnosti pri formalnem izobraževanju

Podatki v Tabeli 8 kažejo, da so razlogi, ki so najpogosteje krivi za to, da pri formalnem
izobraževanju ni dovolj poudarka na razvijanju ustvarjalnih znanj in spretnosti, naslednji:

1) učitelji/izobraževalci odraslih niso ustrezno usposobljeni za uporabo metod za
krepitev ustvarjalnih znanj in spretnosti;
2) učni načrt se običajno osredotoča na poklicne kompetence;
3) nezadostna učna sredstva;
4) ni ustrezne/učinkovite metode za razvijanje ustvarjalnosti.
Te ugotovitve kažejo, da morajo biti učitelji/izobraževalci odraslih ustrezno usposobljeni
za uporabo metod za kepitev ustvarjalnih znanj in spretnosti ter iskanje ustreznih, učinkovitih
načinov za krepitev ustvarjalnosti.
V učnem načrtu je treba ustvarjalna znanja in spretnosti vključiti med poklicna znanja in
spretnosti, ki so bistvene za uspešno vključevanje na trg dela, učiteljem/izobraževalcem odraslih
pa je treba zagotoviti učna orodja, ki bodo učencem pomagala krepiti ustvarjalnost. Dejavnosti in
intelektualni rezultati našega projekta so namenjeni vsem tem potrebam, saj izobraževalcem
odraslih zagotavljajo metodološko gradivo usmerjanja in poučevanja.
Pri postavki 19, navedite tri najpomembnejša znanja in spretnosti (po pomembnosti),
ki bi jih radi dosegli z uporabo ustvarjalnih metod pri izobraževanju odraslih, smo na podlagi
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kvalitativne analize odgovorov anketirancev - izobraževalcev odraslih - ugotovili, da so
najpogosteje omenjene naslednje spretnosti:
●

ustvarjalnost in kritično mišljenje;

●

znanja in spretnosti reševanja problemov;

●

komuniciranje in sodelovanje;

●

ekipno delo in team building;

●

vodstvena znanja in sposobnosti;

●

motivacija in inovativnost;

●

prilagodljivost;

●

obvladovanje konfliktov in stresa;

●

samokontrola;

●

digitalna znanja in spretnosti;

●

znanja in spretnosti prenosa informacij;

●

učinkovitost dela;

●

sočutje;

●

odpornost.
Za postavko 20. Navedite najpomembnejše lastnosti (po pomembnosti), ki bi jih

morala imeti gradiva (priročniki, zbirke metod, vodniki najboljših praks itd. ) o metodah
ustvarjalnosti pri izobraževanju odraslih, je kvalitativna analiza podatkov, ki so jih predložili
anketiranci - izobraževalci odraslih - pokazala naslednje najpogosteje omenjene lastnosti gradiv
o metodah ustvarjalnosti pri izobraževanju odraslih:
●

praktičnost, uporabnost, učinkovitost, prilagodljivost različnim starostnim skupinam

učencev, strokovno ozadje, učni scenariji;
●

novost;

●

ažurnost;

●

uporabniku prijazna vsebina;

●

dostopnost vsebine;

●

privlačnost, zanimivost;
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●

vizualnost;

●

primeri dobrih praks;

●

digitalna oblika;

●

kombinirano učenje;

●

osredotočenost na učenca;

●

možnosti samoocenjevanja;

●

razpoložljivost vodnikov na YouTubu in spletnih straneh z dodatnimi informacijami;

●

stroškovna dostopnost;

●

sistematizacija vsebine o ključnih vidikih;

●

značilnosti igrifikacije;

●

učinkovitost predstavljenih metod;

●

navodila za uporabo v praksi.
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Za postavko 21. Navedite tri svoje najljubše metode, ki jih uporabljate za krepitev
ustvarjalnosti pri izobraževanju odraslih, je kvalitativna analiza odgovorov izobraževalcev
odraslih pokazala naslednje metode:
●

brainstorming;

●

obratni brainstorming;

●

oblikovanje zgodb;

●

metaforično razmišljanje;

●

stardust;

●

ogled galerije;

●

igra vlog;

●

študija primerov;

●

world caffe;

●

kviz (logike);

●

medvrstniško učenje;

●

drama;

●

(tematska) razprava;

●

igre;

●

igre spomina;

●

učenje z delom;

●

odigraj (to);

●

pripovedovanje zgodb;

●

sistemi dosežkov;

●

vodenje projektov;

●

fishbowl;

●

(tematska) razprava;

●

obratna učilnica;

●

šest miselnih klobukov;

●

6-3-5;

●

zid idej;
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●

petje;

●

pisanje zgodb;

●

pogovor;

●

swot analiza;

●

Science caffe;

●

miselni experiment.

Anketiranci so omenili metode za krepitev ustvarjalnosti pri izobraževanju odraslih, ki
vključujejo skupinsko delo z divergentno-konvergentnimi tehnikami, analogijo, sodelovanjem in
eksperimentiranjem, iskanjem in odkrivanjem informacij, igrificiranim učenjem, vrstniškim
učenjem, izmenjavo izkušenj, petjem, risanjem, nastopanjem, situacijskim učenjem, vajami za

domišljijo, kombiniranim učenjem in uporabo humorja v učnem procesu. Igre, ki so jih
izobraževalci odraslih navedli kot primerne za krepitev ustvarjalnosti, so Lego, Dixit, Point of You
in igre s kartami.
Za postavko 27. Kako lahko razvijamo ustvarjalnost pri izobraževanju odraslih, je

kvalitativna analiza odgovorov izobraževalcev odraslih razkrila naslednje načine za krepitev
ustvarjalnosti:
●

specializirani tečaji in delavnice, usposabljanje, usmerjeno v krepitev ustvarjalnosti;

●

priprava orodij za izobraževalce odraslih o tem, kako krepiti ustvarjalnost in uporaba

teh orodij pri osebnih/internetnih usposabljanjih;
●

izkoriščanje raziskav za pripravo priročnikov za najboljše prakse;

●

brezplačni učni viri; nagradni kvizi; priročniki za najboljše prakse s primeri; boljše
spletne strani za samoizobraževanje;

●

povezovanje in mreženje ustvarjalnih voditeljev, da delijo svoje izkušnje na področju
usposabljanja;

●

usposabljanje na področju formalnega in neformalnega izobraževanja;

●

spodbujanje pridružitve različnim delovnim skupinam;

●

pogostejše organiziranje igranja iger;
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●

spodbujanje komunikacije med izobraževalci odraslih, učitelji, in udeleženci
izobraževanja, učenci.

Za postavko 28. Če imate kakršne koli predloge ali bi z nami radi delili kaj o razvoju
ustvarjalnosti pri izobraževanju odraslih, vas prosimo, da jih zapišete tukaj, so anketiranci
podali vrsto odgovorov, ki jih lahko preoblikujemo ali citiramo, kot sledi:
●

ustvarjalnost je zelo pomembna za današnje družbeno-poklicno vključevanje;

●

»ustvarjalnost je mogoče razvijati tudi s prilagajanjem metodologije kulturnim
posebnostim okolja udeležencev usposabljanja«;

●

»Do zdaj nisem zavestno uporabljal ali se učil o orodjih za razvoj ustvarjalnosti. Vendar
bi rad raziskal to področje.«

●

projekt je dobra in koristna pobuda;

●

včasih imajo razvedrilne dejavnosti (obisk gledališča, petje, ples, dramska igra itd.)
potencial za krepitev ustvarjalnosti, ne le učenja;

●

krepiti ustvarjalnost pomeni upoštevati, da je vsak človek edinstven;

●

»ustvarjalnost je dana s svobodo mišljenja«;

●

ustvarjalnost bo obvezna za vsa delovna mesta v prihodnosti;

●

ustvarjalnosti ni mogoče krepiti z uporabo vzorcev, temveč s tem, da vsakomur
omogočimo, da razmišlja in deluje na drugačen način.

Rezultati vrednotenja in razlage podatkov, pridobljenih z uporabo Vprašalnika 1 o metodah
krepitve ustvarjalnosti pri izobraževanju odraslih, kažejo, da izobraževalci odraslih menijo, da so

ustvarjalna znanja in spretnosti zelo uporabna in bistvena za sedanji in prihodnji trg dela;
Izobraževalci odraslih bi imeli veliko koristi od učnega gradiva in usposabljanja, ki se osredotočajo
na metode in primere dobre prakse za krepitev ustvarjalnosti pri odraslih učencih; izobraževalci
odraslih povezujejo ustvarjalnost z uspešnim socialno-poklicnim vključevanjem, osebnim in
poklicnim razvojem, ki je tesno povezan z znanji in spretnostmi komuniciranja in sodelovanja,
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vseživljenjskim učenjem, motivacijo za delo in učenje, ekipnim delom in delovno učinkovitostjo,
menijo pa, da bi bilo potrebno vsa ta znanja in spretnosti pri odraslih razvijati.

II.3. Interpretacija podatkov, ugotovitve in zaključki za Vprašalnik 2 o metodah za krepitev
ustvarjalnosti pri izobraževanju odraslih
Vprašalnik 2 o metodah za krepitev ustvarjalnosti pri izobraževanju odraslih je bil razdeljen
in uporabljen med majem in junijem 2021 članom sekundarne ciljne skupine projekta Game-ED,
tj. odraslim učencem. Anketiranci - odrasli učenci - so prostovoljno posredovali 141 odgovorov,
od tega 140 iz treh partnerskih držav: Madžarske, Slovenije in Romunije, en anketiranec pa je bil
iz druge države. Vsi anketiranci so se strinjali z informiranim soglasjem, da lahko raziskovalci
projekta uporabijo odgovore iz vprašalnika za svoje raziskave, ter da bodo odgovori zaupni in
uporabljeni le v raziskovalne namene.
Vprašalnik 2 o metodah za krepitev ustvarjalnosti pri izobraževanju odraslih je sestavljen
iz 16 vprašanj, ki večinoma sprašujejo po mnenju anketirancev o različnih vidikih, povezanih z

ustvarjalnostjo in igrifikacijo pri izobraževanju odraslih. Odgovori anketirancev so zapisani na
petstopenjski Likertovi lestvici (nikakor se ne strinjam; ne strinjam se; niti se strinjam niti se ne
strinjam; strinjam se; popolnoma se strinjam). Podatki iz vprašalnika so bili obdelani s statistično
programsko opremo Jamovi. Osebni podatki anketirancev, zbrani z Vprašalnikom 2, vključujejo

državo prebivališča in starost; drugi podatki o anketirancih so povezani s številom usposabljanj in
izobraževanj, ki so se jih anketiranci doslej udeležili. Starostni razpon anketirancev je od 21 do
74 let, pri čemer je največji delež anketirancev starih: 33 (7,1 %), 34 (6,4 %), 35 (5,0 %), 32 (4,3
%), 45 (3,6 %), 26, 36, 38, 41, 44, 49 (vsak po 2,9 %). Porazdelitev po državi prebivališča
anketirancev je naslednja: Madžarska - 60 %, Slovenija - 30 %, Romunija - 10 %. Porazdelitev
števila dejavnosti usposabljanja in izobraževanja, ki so se jih udeležili anketiranci, je naslednja:
2-3-krat na leto (36,4 %), enkrat na leto (27,1 %), več kot 5-krat na leto (20,0 %), 4-5-krat na leto
(16,4 %). Ti rezultati kažejo, da odgovori anketirancev na vprašalnik temeljijo na njihovih
neposrednih izkušnjah in vključenosti v dejavnosti izobraževanja in usposabljanja odraslih.
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Pri postavki 1, Najraje imam, da imajo učne dejavnosti pri izobraževanju odraslih igriv
značaj, je bil najvišji odstotek zabeležen pri možnostih odgovora: strinjam se (42,9 %) in
popolnoma se strinjam (40,0 %), z manjšo razliko pa so sledile možnosti ne morem reči, da se
strinjam ali ne strinjam (10,7 %), ne strinjam se (5 %) in nikakor se ne strinjam (1,4 %). Če
povežemo odgovore na postavko 1 z odgovori na postavko 14, lahko ugotovimo, da je bil največji
delež tistih, ki so pri postavki 1 izbrali možnost »strinjam se« in »popolnoma se strinjam«,

anketirancev, ki se usposabljanja udeležijo 2-3-krat na leto. Večina tistih, ki so se udeležili
usposabljanja več kot petkrat na leto, je izbrala možnost »popolnoma se strinjam« pri postavki 1.
To bi lahko pomenilo, da pogosteje kot se posameznik udeležuje usposabljanja, bolje razume,
kaj mora program usposabljanja odraslih izpolnjevati, da bi zadovoljil potrebe odraslih učencev,
v tem primeru igrivo naravo (Tabela 9).
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Frekvence po 1. Najraje imam, da imajo učne dejavnosti pri izobraževanju odraslih igriv značaj.
14. Doslej ste sodelovali pri usposabljanju in formativnih dejavnostih
1. Najraje imam, da imajo učne dejavnosti pri
izobraževanju odraslih igriv značaj.

2-3-krat na
leto

4-5-krat na
leto

več kot 5-krat na
leto

enkrat na
leto

1. nikakor se ne strinjam

1

0

1

0

2. ne strinjam se

1

1

0

5

3. ne morem reči, da se strinjam ali ne strinjam

5

2

2

6

4. strinjam se

24

12

9

15

5. popolnoma se strinjam

20

8

16

12

Tabela 9. Povezanost med željo po igrivem značaju izobraževanja odraslih in številom usposabljanj na
leto

Podobno ugotovimo, če povežemo odgovore na postavko 2. Menim, da je treba pri
izobraževanju odraslih uporabljati metode, ki vključujejo nove, edinstvene pristope k poučevanju,
z odgovori na postavko 14: anketiranci, ki so se udeležili nadaljnjega izobraževanja več kot
petkrat na leto, so pri postavki 2 izbrali možnost »popolnoma se strinjam«, kot je prikazano v

Tabeli 10. Poleg tega sta najvišja odstotka za možnosti pri postavki 2: popolnoma se strinjam
(46,6 %) in strinjam se (45,7 %), medtem ko so druge možnosti odgovora na spodnjem delu
lestvice (ne morem reči, da se strinjam ali ne strinjam- 5,7 %; ne strinjam se - 1,4 %; nikakor se
ne strinjam- 0,7 %).
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Frekvence po 2. Menim, da je treba pri izobraževanju odraslih uporabljati metode, ki vključujejo nove, edinstvene pristope k
poučevanju.

14. Doslej ste sodelovali pri usposabljanju in formativnih
dejavnostih
2. Menim, da je treba pri izobraževanju odraslih
uporabljati metode, ki vključujejo nove, edinstvene
pristope k poučevanju.

2-3-krat na
leto

4-5-krat na
leto

več kot 5-krat na
leto

enkrat na
leto

1. nikakor se ne strinjam

0

1

0

0

2. ne strinjam se

1

0

1

0

3. ne morem reči, da se strinjam ali ne strinjam

1

2

1

4

4. strinjam se

28

8

8

20

5. popolnoma se strinjam

21

12

18

14

Tabela 10. Povezanost med željo po novih, edinstvenih pristopih k poučevanju in številom dejavnosti
usposabljanja na leto

Odgovori na postavko 3. Menim, da bi bilo treba dati prednost tradicionalnim učnim
metodam pri izobraževanju odraslih, samo potrjujejo zelo velik pomen, ki ga anketiranci
pripisujejo inovativnemu pristopu k izobraževanju odraslih, ki temelji na igrah. Kot je razvidno iz
korelacijske Tabele 11, večje kot je število dejavnosti nadaljnjega izobraževanja na leto, manjši
pomen se pripisuje tradicionalnim učnim metodam.
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Frekvence po 3. Menim, da je treba pri izobraževanju odraslih dati prednost tradicionalnim učnim metodam.
14. Doslej ste sodelovali pri usposabljanju in formativnih
dejavnostih
3. Menim, da je treba pri izobraževanju odraslih dati
prednost tradicionalnim učnim metodam.

2-3-krat na
leto

1. nikakor se ne strinjam

4-5-krat na
leto

več kot 5-krat na
leto

enkrat na
leto

4

0

4

4

2. ne strinjam se

20

8

15

12

3. ne morem reči, da se strinjam ali ne strinjam

18

8

6

16

4. strinjam se

6

6

3

4

5. popolnoma se strinjam

3

1

0

2

Tabela 11. Povezanost med dajanjem prednosti tradicionalnim metodam poučevanja in številom
dejavnosti usposabljanja na leto

Odgovori na postavko 4. Na tečajih usposabljanja se želim učiti z eksperimentiranjem
in raziskovanjem kažejo najvišje odstotke za možnosti strinjam se (47,1 %) in popolnoma se
strinjam (42,1 %). Možnosti ne morem reči, da se strinjam ali ne strinjam in ne strinjam se skupaj
znašata 10,7 %, pri možnosti nikakor se ne strinjam pa ni odgovora. Tudi anketiranci, ki se radi
učijo z eksperimentiranjem in raziskovanjem, so tisti, ki so se udeležili usposabljanja 2- 3- in več
kot 5 - krat na leto, kot je razvidno iz Tabele 12.
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Frekvence pa 4. Na tečajih usposabljanja se želim učiti z eksperimentiranjem in raziskovanjem.
14. Doslej ste sodelovali pri usposabljanju in formativnih
dejavnostih
4. Na tečajih usposabljanja se želim učiti z
eksperimentiranjem in raziskovanjem.

2-3-krat na
leto

4-5-krat na
leto

več kot 5-krat na
leto

enkrat na
leto

1. nikakor se ne strinjam

1

2

0

1

2. ne strinjam se

7

0

1

3

4. strinjam se

24

12

10

20

5. popolnoma se strinjam

19

9

17

14

Tabela 12. Povezanost med željo po učenju z eksperimentiranjem/raziskovanjem in številom
dejavnosti usposabljanja na leto

Odgovori na postavko 5. Tečaji za odrasle bi morali biti prilagodljivi, učenci pa bi jih morali
imeti možnost prilagoditi svojim potrebam ima večino naslednjih možnosti: popolnoma se strinjam
(47,1 %) in strinjam se (45,7 %), brez možnosti nikakor se ne strinjam. Kot je razvidno iz spodnje
korelacijske tabele, se zdi, da je prilagodljivost najpomembnejša za anketirance, ki se
usposabljanj udeležijo 2 ali 3 krat letno, sledijo tisti, ki se udeležijo enega, in šele nato tisti, ki se

udeležijo več kot 5 usposabljanj na leto (Tabela 13).
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Frekvence po 5. Tečaji za odrasle bi morali biti prilagodljivi, učenci pa bi jih morali imeti možnost prilagoditi svojim potrebam
14. Doslej ste sodelovali pri usposabljanju in formativnih dejavnostih
5. Tečaji za odrasle bi morali biti
prilagodljivi, učenci pa bi jih morali
imeti možnost prilagoditi svojim
potrebam

2-3-krat na leto

4-5-krat na leto

več kot 5-krat na leto

enkrat na
leto

2. ne strinjam se

1

1

0

1

3. ne morem reči, da se strinjam ali
ne strinjam

1

0

1

5

4. strinjam se

27

9

13

15

5. popolnoma se strinjam

22

13

14

17

Tabela 13. Povezanost med pomembnostjo prilagodljivosti usposabljanja in številom dejavnosti
usposabljanja na leto

Odgovore na Vprašanje 5 smo poskušali povezati s starostjo anketirancev in ugotovili, da
so najbolj reprezentativne starostne skupine za možnost strinjam se naslednje: 25-27; 32-34; 3738; 40; 48-49 (Skupina 1); medtem ko so najbolj reprezentativne starostne skupine za možnost
popolnoma se strinjam naslednje: 32-34; 35-37; 42; 44; 47 (Skupina 2). Z drugimi besedami,
anketiranci iz Skupine 2 bolj cenijo prilagodljivost tečajev za odrasle kot anketiranci iz Skupine 1.
Sklepamo lahko, da mlajši anketiranci nekoliko manj cenijo prilagodljivost kot anketiranci v
starejših starostnih skupinah (korelacijska tabela je preširoka, da bi jo lahko vključili); to velja tudi
za anketirance v starostni skupini 48-49 let v primerjavi s starostno skupino 42-47 let, ki
prilagodljivost usposabljanja ocenjujejo kot bistveno.

Možnosti za postavko 6. Pri ocenjevanjih na tečajih za odrasle bi raje imel/a priložnost
predstaviti svoje dosežke, kot pa reproducirati informacije, so v precejšnjem razponu
strinjam se (44,3 %) in popolnoma se strinjam (33,6 %), 19,3 % jih je odgovorilo ne morem reči,
da se strinjam ali ne strinjam, 2,9 % ne strinjam se in nobene možnosti za nikakor se ne strinjam.
To kaže, da večina anketirancev, odraslih učencev, ceni priložnost, da predstavijo svoje dosežke
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na tečajih izobraževanja odraslih kot nekaj, kar so ustvarili, in ne kot reprodukcijo informacij. Ti
rezultati so povezani s številom usposabljanj na leto, kot je prikazano v Tabeli 14.

Frekvence po 6. Pri ocenjevanju tečajev za odrasle bi raje imel/a priložnost predstaviti svoje dosežke, kot pa da reproduciram
informacije.
14. Doslej ste sodelovali pri usposabljanju in
formativnih dejavnostih
6. Pri ocenjevanju tečajev za odrasle bi raje imel/a priložnost
predstaviti svoje dosežke, kot pa da reproduciram informacije.

2-3-krat na
leto

4-5-krat na
leto

več kot 5-krat
na leto

enkrat na
leto

2. ne strinjam se

1

0

1

2

3. ne morem reči, da se strinjam ali ne strinjam

7

6

2

12

4. strinjam se

25

9

12

16

5. popolnoma se strinjam

18

8

13

8

Tabela 14. Povezanost med pomembnostjo fleksibilnosti usposabljanja in številom dejavnosti
usposabljanja na leto

Rezultati za postavke 7, 8, 9, 10 in 11, nanašajoč se na pomembnost različnih vidikov, ki
opisujejo proces učenja odraslih, so prav tako dosegli najvišje ocene pri možnostih »popolnoma

se strinjam« in »strinjam se«: Postavka 7 - raznoliko učno okolje, ki učencu omogoča uporabo
novih, edinstvenih virov (strinjam se - 54,3 %, popolnoma se strinjam - 38,6 %); Postavka 8 uporaba metod s strani izobraževalcev odraslih za spodbujanje ustvarjalnega potenciala
odraslega učenca (strinjam se - 44. 6 %, popolnoma se strinjam - 41,7 %); Postavka 9 - uporaba
iger pri izobraževanju odraslih (strinjam se - 47,1 %, popolnoma se strinjam - 29. 3 %, ne morem
reči, da se strinjam ali ne strinjam - 16,4 %); Postavka 10 - uporaba metod za krepitev
ustvarjalnega/divergentnega mišljenja (strinjam se - 46. 4 %, popolnoma se strinjam - 44,3 %);
Postavka 11 - izbira iger in igrifikacije za spodbujanje ustvarjalnega potenciala (strinjam se - 45.
0 %, popolnoma se strinjam - 32,9 %, ne morem reči, da se strinjam ali ne strinjam - 15,7 %). Ti

61

Erasmus+ KA2, GAME-ED: Development of creativity skills by game-based learning methods in adult
education, 2020-1-HU01-KA227-ADU-094052, 2021-2023
rezultati kažejo, prvič, da se odrasli učenci zavedajo svojih učnih potreb in učnih stilov, in drugič,
kaj pričakujejo od programov izobraževanja odraslih v smislu strategij poučevanja in ocenjevanja.
Postavka 12. Vaša odločitev za udeležbo na usposabljanju temelji na… je anketirance
prosial, da na petstopenjski Likertovi lestvici (močno se strinjam… močno se ne strinjam)
navedejo različne razloge, zaradi katerih bi se udeležili tečaja za izobraževanje odraslih. Razlogi,
ki so jih morali anketiranci oceniti, so bili naslednji: zahteve delovnega mesta; potreba po

pridobitvi/izboljšanju življenjskih znanj in spretnosti; potreba po osebnem razvoju; izključno
razlogi, povezani z delom; hobiji (npr. vrtnarjenje, kuhanje itd.); potreba po novi poklicni
kvalifikaciji; potreba po spoznavanju ljudi s podobnimi interesi; potreba po dejavnostih v prostem
času; potreba po izboljšanju mehkih veščin (npr. komunikacija, reševanje problemov itd.); potreba
po pridobitvi/izboljšanju socialnih znanj in spretnosti; potreba po pridobitvi/izboljšanju starševskih
znanj in spretnosti.
Za vsako od teh možnosti so ocene za možnost »popolnoma se strinjam« naslednje:
1. potreba po osebnem razvoju (48,6%);

2. potreba po pridobivanju/izboljšanju življenjskih znanj in spretnosti (37,4%);
3. potreba po izboljšanju mehkih veščin (npr. komunikacije, reševanja problemov itd.)
(27,1%);
4. potreba po pridobitvi/izboljšanju znanj in spretnosti na področju socialnih odnosov

(25,0%);
5. potreba po spoznavanju ljudi s podobnimi interesi (21,4%);
6. hobiji (15,7%);
7. potreba po novi poklicni kvalifikaciji (15,0%);

8. potreba po dejavnostih v prostem času (14,3%);
9. potreba po poklicnem priznavanju (13,7%);
10. zahteve delovnega mesta (12,9%);
11. potreba po pridobitvi/izboljšanju starševskih znanj in spretnosti (9,3%);
12. izključno razlogi, povezani z delom (5,7%).
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Rezultati za možnost “strinjam se” so naslednji:
1. potreba po pridobivanju / izboljšanju življenjskih znanj in spretnosti (51,1%);
2. zahteve delovnega mesta (44,3%);
3. potreba po izboljšanju mehkih veščin (npr. komunikacije, reševanja problemov itd.)
(41,4%);
4. potreba po osebnem razvoju (42,9%);
5. potreba po novi poklicni kvalifikaciji (42,9%);
6. potreba po poklicnem priznavanju (41,0%);
7. potreba po spoznavanju ljudi s podobnimi interesi (35,7%);

8. potreba po pridobitvi/izboljšanju znanj in spretnosti na področju socialnih odnosov
(34,3 %);
9. hobiji (33,6%);
10. potreba po dejavnostih v prostem času (24,3%);

11. izključno razlogi, povezani z delom (22,1%);
12. potreba po pridobitvi / izboljšanju starševskih znanj in spretnosti (18,6%).

Iz odstotkov močnega strinjanja in strinjanja je razvidno, da so glavni trije razlogi, zaradi

katerih se odrasli udeležujejo izobraževanja odraslih, naslednji: osebni razvoj, izboljšanje
življenjskih znanj in spretnosti in mehke veščine. Čeprav so zahteve delovnega mesta v hierarhiji
močnega strinjanja, so na drugem mestu v hierarhiji strinjanja, kar kaže, da je to pomemben
razlog za obiskovanje tečajev izobraževanja odraslih. Tudi drugi rezultati kažejo, da se anketiranci
odločajo za udeležbo na tečajih izobraževanja odraslih iz več razlogov, povezanih s
transverzalnimi veščinami (znanja in spretnosti, ki so uporabne tako v osebnem kot poklicnem
življenju, kot so komunikacija, reševanje problemov). Zato lahko domnevamo, da so anketiranci
te razloge za udeležbo na tečajih in usposabljanjih za izobraževanje odraslih hierarhizirali na
način, ki je bolj ali manj zavestno povezan z osebnim razvojem kot podlago za poklicni razvoj.
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V zvezi s postavko 14. Vaše mnenje o lastnostih programa usposabljanja so
(navedite le tri najpomembnejše), so anketiranci - odrasli učenci - navedli naslednje lastnosti:
●

zagotavljajo priložnosti za poklicni in osebni razvoj;

●

udeležencem usposabljanja zagotavljajo poklicne, inovativne in nove vsebine;

●

imajo digitalno, interaktivno obliko;

●

zagotavljajo praktične in uporabne primere;

●

so prožni, prilagodljivi in se odzivajo na potrebe učencev;

●

podpirajo učenca pri pridobivanju novih informacij, znanj in spretnosti (poklicnih in
življenjskih);

●

ustrezajo različnim učnim stilom učencev;

●

so privlačni, zanimivi in spodbujajo komunikacijo.

Ključne besede v odgovorih anketirancev so ustvarjalnost, prilagodljivost, komunikacija,
praksa, resnično življenje, osebni in poklicni razvoj. Iz njihovih odgovorov je razvidno, da se
zavedajo potrebe in želje po stalnem izobraževanju za izboljšanje osebnih in poklicnih znanj in
spretnosti. Predvidevamo, da bodo dejavnosti in intelektualni rezultati projekta zadovoljili njihove
potrebe po osebnem in poklicnem razvoju.
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II.4. Sklepi
Analiza in interpretacija podatkov, pridobljenih z uporabo obeh vprašalnikov za obe ciljni
skupini projekta (izobraževalci odraslih in odrasli učenci), nam pomagata pri oblikovanju nekaterih
sklepov:
● tako izobraževalci odraslih kot odrasli učenci cenijo ustvarjalnost kot bistveno znanje in

spretnost za njihov osebni in poklicni razvoj ter uspeh;
● poleg tega tako izobraževalci odraslih kot odrasli učenci menijo, da sta znanje in spretnost
ustvarjalnosti bistvena za uspešno vključevanje na trg dela;
● tako izobraževalci odraslih kot odrasli učenci se zavedajo pomena in pomembnosti
vseživljenjskega učenja za osebni in poklicni uspeh;
● tako izobraževalci odraslih kot odrasli učenci menijo, da je igrifikacija najboljši način za
spodbujanje ustvarjalnosti v vseh starostnih obdobjih;
● zdi se, da izobraževalci odraslih razumejo ustvarjalnost kot bistveno znanje in spretnost za
poklicni uspeh, ki je predpogoj za osebni uspeh, medtem ko odrasli učenci razumejo ustvarjalnost
kot bistveno znanje in spretnost za osebni razvoj, ki je temelj za poklicni uspeh; ta pristop k
ustvarjalnosti z dveh različnih vidikov nas samo še enkrat napeljuje k sklepu, da je ustvarjalnost
bistvena tako za osebno kot poklicno dobro počutje;
● izobraževalci odraslih potrebujejo podporo pri spodbujanju ustvarjalnosti pri odraslih učencih v
obliki gradiv, ki vsebujejo teoretične in praktične informacije;
● tako izobraževalci odraslih kot odrasli učenci med lastnostmi učnih gradiv navajajo inovativno
vsebino, praktične primere, digitalno, interaktivno, privlačno obliko, prilagodljivost in fleksibilnost.
Sklepi analize potreb poudarjajo pomembnost in pravočasnost dejavnosti in intelektualnih
rezultatov projekta Game-ED.

65

Erasmus+ KA2, GAME-ED: Development of creativity skills by game-based learning methods in adult
education, 2020-1-HU01-KA227-ADU-094052, 2021-2023

III. PREGLED LITERATURE O METODAH, KI SE UPORABLJAJO ZA KREPITEV
USTVARJALNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI PRI IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
III.1. Uvod
Namen tega pregleda literature je bil identificirati ustrezne reference na temo metod za

krepitev ustvarjalnih znanj in spretnosti pri izobraževanju odraslih na ravni EU in na ravni
posameznih partnerskih držav, pa ne samo tam. Iskanje literature je potekalo v skladu z
znanstvenimi merili. Pri iskanju reprezentativne literature o metodah za krepitev ustvarjalnosti pri
izobraževanju odraslih so bili uporabljeni ključni izrazi in besedne zveze, povezane s temo
projekta in intelektualnimi rezultati, ki so jih izbrali in uskladili vsi partnerji, npr. metode za krepitev
ustvarjalnosti pri izobraževanju odraslih, igrifikacija in igrificirano učenje. Iskanje je potekalo v
znanstveno relevantnih mednarodnih podatkovnih zbirkah in publikacijah s poudarkom na
nacionalnih referencah iz vseh treh partnerskih držav projekta: Madžarske, Slovenije in Romunije.
Eden od glavnih ciljev iskanja literature je ugotoviti trenutno stanje raziskav in

razpoložljivih gradiv na temo metod za krepitev ustvarjalnosti pri odraslih učencih. Drugi glavni
cilj pregleda literature je ugotoviti potrebo po posodobljenih, inovativnih, avtentičnih učnih
gradivih, učnih izkušnjah in strategijah, ki naj bi jo izpolnili intelektualni rezultati in dejavnosti
projekta Game-ED. Sekundarni cilj pregleda literature je spodbujanje in izmenjava dragocenega

dela raziskovalcev iz treh partnerskih držav projekta, vključno s člani strokovnih skupin
koordinacijske institucije in štirih partnerskih institucij, da bi podprli izmenjavo dobrih praks,
povezanih s temo projekta. Namen pregleda literature je izpostaviti nedavno objavljena dela, ki
izpolnjujejo znanstvena merila novosti, pristnosti in inovativnosti, pa tudi klasična dela, ki so
pomembna za to področje.
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III.2. Pregled literature o metodah, ki se uporabljajo za krepitev ustvarjalnih znanj in
spretnosti pri izobraževanju odraslih
III.2.1. Splošni pogled na ustvarjalnost pri izobraževanju odraslih
[Tsai, K. C. (2012). The Value of Teaching Creativity in Adult Education. International

Journal of Higher Education, 1(2), 84-91.]
Tsai na kratko predstavi pomembne ugotovitve o opredelitvi ustvarjalnosti, stopnjah
ustvarjalnega procesa, dejavnikih, ki vplivajo na razvoj ustvarjalnosti, in predlogih za
izobraževalce odraslih. Trdi, da ključno znanje in spretnost pri izobraževanju odraslih predstavlja

ustvarjalnost, saj za odrasle učence pomeni oporo v nenehno spreminjajočem se postmodernem
svetu. Vendar pa jo je potrebno negovati, ker ljudje s staranjem postajajo bolj intelektualno
prilagojeni in zato manj ustvarjalni. Povzema glavne avtorje na tem področju in ustvarjalnost
opredeljuje kot koncept, ki zajema štiri razsežnosti: osebo, kognitivni proces, izdelek ter družbeni
in kulturni kontekst.
Ustvarjalni proces, v katerem se nove ideje spremenijo v uporabne izdelke, je sestavljen
iz štirih prekrivajočih se faz: Priprava, Inkubacija, Osvetlitev in Preverjanje. Pri reševanju
problemov je ustvarjalnost vključena v osem procesov: 1) oblikovanje problema ali njegova
identifikacija, 2) zbiranje informacij, 3) iskanje in izbira konceptov, 4) kombiniranje konceptov, 5)

ustvarjanje idej, 6) vrednotenje idej, 7) izvajanje in 8) spremljanje delovanja. Veliko literature se
ukvarja z ugotavljanjem dejavnikov, ki spodbujajo ali zavirajo ustvarjalno delovanje.
Najpomembnejše so: 1) Osebnostne lastnosti - proaktivnost, samozavest, neodvisnost, odprtost
za izkušnje, tveganje, samoučinkovitost, prilagodljivost in toleriranje dvoumnosti; 2) Znanje in
strokovna znanja - ker ima lahko oseba nove ideje na področju, na katerem je dobro podkovana;
3) motivacija in samoučinkovitost - raziskave kažejo, da so notranja motivacija ter znanja in
spretnosti, ki utelešajo samoučinkovitost, povezani z ustvarjalnimi rezultati; 4) Stili učenja in
razmišljanja - oblika predavanja, ki je prilagojena učencem z različnimi učnimi stili in spodbuja
divergentno razmišljanje, asociativne spretnosti in kritično vrednotenje, spodbuja ustvarjalno
razmišljanje. 5) Metode poučevanja - za najbolj koristne veljajo tiste, ki se osredotočajo na
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samostojnost, neodvisno učenje, individualno razmišljanje in predvsem aktivno sodelovanje
učencev. 6) Ocenjevanje in nagrajevanje - čeprav raziskave kažejo, da ima ocenjevanje včasih
negativen vpliv na notranjo motivacijo in kognitivne dejavnosti, lahko, če je vključeno v kontekst
ustvarjalnih ciljev in pričakovanj, izboljša uspešnost. 7) Okolje - ustvarjanje okolja, v katerem se
učenci lahko počutijo varne pri preizkušanju inovativnega razmišljanja, je ključnega pomena za
ustvarjalnost.

Avtor članek zaključi s predlogi za izobraževalce odraslih. Da bi povečali učinek
ustvarjalnega razvoja pri odraslih učencih, je treba upoštevati tri ravni: 1) učni načrt - prilagodljiv,
da spodbuja ustvarjalnost; 2) učitelj - najpomembnejši dejavniki, ki jih je treba upoštevati, so:
hevristični slog poučevanja, učni proces osredotočen na učenca, nehierarhične metode
poučevanja, ocenjevanje, ki nagrajuje ustvarjalne ideje, in zagotavljanje udobnega okolja za
učence, da se lahko osredotočijo na ustvarjalne naloge; 3) učenci - morajo prevzeti aktivno vlogo
pri spreminjanju svojega sloga razmišljanja in najti mentorja za podporo svojemu ustvarjalnemu
delovanju.

[Galbraith, M. W., & Jones, M. S. (2012). Creativity: Essential for the Adult Education
Instructor and Learner. PAACE Journal of Lifelong Learning, 21, 51-59.]
Avtorji v članku trdijo, da je ustvarjalnost bistvena sestavina, ki spodbuja prilagodljivost,
odprtost in sposobnost toleriranja negotovosti v nenehno spreminjajočem se izobraževalnem,
družbenem, političnem, psihološkem in gospodarskem svetu. Zato je spodbujanje ustvarjalnosti
pri učiteljih in učencih v organizacijah za izobraževanje odraslih nujen odziv. Predstavljene so
nekatere strategije za spodbujanje ustvarjalnosti in preučene so njihove koristi.
Članek predlaga, da je spodbujanje ustvarjalnosti mogoče doseči z vplivanjem na
razsežnosti organizacije, učencev in učiteljev. Bistveni organizacijski element je ustvarjanje

okolja, ki spodbuja občutek zaupanja, odprtosti, spoštovanja, podpore in sprejemanja, kar vodi k
nastanku inovativnih idej, projektov ali izdelkov. Vključevati in prilagajati ga je treba učencem in
učiteljem z različnimi ozadji. Pomemben dejavnik pri spodbujanju ustvarjalnosti je zagotoviti dovolj
časa za dejavnosti, spodbujati konstruktivne povratne informacije in ustvariti varno okolje, v
katerem lahko pride do napak in neuspehov, na katere se ne gleda kot na katastrofalne dogodke,
temveč

kot

priložnosti

za

nadaljnji

razmislek

in

inovacije.
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Avtorji raziskujejo tudi prednosti ustvarjalnosti in jih razdelijo v tri skupine: tiste, ki koristijo
učiteljem, tiste, ki koristijo učencem, in tiste, ki koristijo organizacijam. Za učitelje je to metoda
iskanja novih idej in spreminjanja poučevanja z uporabo novih strategij ter razvijanjem občutka
iznajdljivosti in inventivnosti. Primeri takšnih strategij so: 1) uporaba kolažev - učenci zberejo
predmete, ki so enaki, različni itd., in ustvarijo kolaž, ki predstavlja njihove ugotovitve v zvezi z
raznolikostjo in toerantnostjo; 2) zgodba primera - to je pisni ali ustni opis kritičnega dogodka iz

resničnega življenja ali praktične dileme, ki je predstavljen z avtorjevega vidika. Ustvarjalnost ima
za inštruktorja številne prednosti. Z omogočanjem razcveta te ustvarjalnosti se izboljša proces
poučevanja in učenja.
Vključevanje ustvarjalnosti v učni proces lahko učencem koristi, tako da jim omogoča, da
z različnimi posamezniki delijo nove zamisli, ter spodbuja in ceni vključujoče sprejemanje
odločitev. Učenci se zavedajo, da se pri razumevanju skupine ne morejo zanašati na vodje in
strokovnjake, zato postanejo bolj kompetentni in pridobijo več zaupanja v svoje sposobnosti. To
jim omogoča inovativnost, večjo stopnjo tveganja, učenje na napakah brez strahu pred
povračilnimi ukrepi in razvijanje novih idej.

Prednosti spodbujanja ustvarjalnosti v njihovih programih so: sprejemanje in prilagajanje,
spreminjajoča se usmeritev družbenega in kulturnega ozračja, razvoj ustvarjalnih dejavnosti učnih
načrtov in učnih procesov, ki ohranjajo izobraževanje odraslih sveže in odzivno na spreminjajoče
se potrebe učiteljev, učencev in skupnosti, ki jim služijo, pomoč pri reševanju novih in nastajajočih
izzivov, oblikovanje novih problemov, vrednih reševanja, ter podpiranje pomena in nujnosti
človeške izvirnosti in inovativnosti.
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[Shaheen, R. (2010). Creativity and education. Creative Education, 1(03), 166.]
Avtor obravnava način, kako je ustvarjalnost povezana z izobraževanjem, ozadje tega odnosa,
kako se izobraževanje spreminja z uporabo ustvarjalnosti in kako se ustvarjalnost vse bolj
uporablja v izobraževanju, kar je razvidno iz dokumentov izobraževalne politike.
Članek se začne z zgodovinskim pregledom zanimanja za ustvarjalnost, ki sega v
Platonov čas. Opisan je dogodek, ki je ponovno spodbudil politično zanimanje za to temo, ko je
Rusija leta 1957 v orbito poslala satelit, saj je bila nezmožnost zahodnih držav, da storijo enako,
videna kot pomanjkanje ustvarjalnosti. Ustvarjalnost je bila skozi leta priznana kot ključni vidik
izobraževanja, saj se z njo rešujejo številni problemi. Na primer: reševanje dvoumnih problemov,
soočanje s hitro spreminjajočim se svetom, soočanje z negotovo prihodnostjo, soočanje z

gospodarskimi izzivi in pripravo prihodnjih generacij na 21. stoletje. V članku je obravnavano tudi
vprašanje, kako bi lahko spremenili vlogo izobraževanja. Opisano je, kako je bilo tradicionalno
izobraževanje kritizirano, ker vzgaja konformiste in goji stereotipne načine razmišljanja, namesto
da bi vzgajalo ustvarjalne in izvirne mislece. Avtor navaja, da se izobraževanje preveč osredotoča
na pridobivanje znanja in da to ni več dovolj za uspeh v prihodnosti, saj ga je treba preoblikovati
tako, da bo vključevalo ustvarjalnost. V članku je opisano tudi, da so to dejstvo spoznale številne
države, ki si prizadevajo združiti ustvarjalnost in znanje. Predstavlja rezultate analize 16 učnih
načrtov iz različnih držav po svetu, v kateri je preučeno, kako natančno so v svoje učne načrte
vključili ustvarjalnost.

Obravnava tudi problem, da je ustvarjalnost v številnih državah v razvoju zanemarjena in
da je vključevanje znanj in spretnosti ustvarjalnega mišljenja v izobraževanje ključna potreba za
oblikovanje njihove prihodnje usmeritve in doseganje reform na političnem, gospodarskem in
kulturnem področju. V tem članku so predstavljeni različni argumenti iz literature, ki utemeljujejo
potrebo po povezovanju ustvarjalnosti in izobraževanja.
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III.2.2. Slovenska literatura o metodah za krepitev ustvarjalnosti pri izobraževanju odraslih
Naslednji del pregleda literature o metodah za krepitev ustvarjalnosti pri izobraževanju
odraslih so prispevali člani projekta GAME-ED iz projektnega partnerja Univerze v Ljubljani.
[Zgonc, R., & Žalec, N. (2020) IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO JAVNO VELJAVNIH
IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA ODRASLE.]
Besedilo z naslovom Izhodišča za pripravo javno veljavnih izobraževalnih programov za odrasle
(angleško: »Guidelines for the development of public adult education programmes«) določa
teoretično podlago in strokovne smernice za tako imenovano programiranje ali načrtovanje učnih
načrtov pri izobraževanju odraslih za segment javnih izobraževalnih programov za odrasle.
Raziskali smo, da je vidik ustvarjalnosti ter različnih metod in oblik poučevanja vključen v
smernice za pripravo izobraževanja odraslih v Sloveniji.
Dokument jasno poudarja pomen in pričakovanja programov za odrasle ter priznava
pomen prilagodljivih programov, ki se lahko s svojo zasnovo in odprtimi učnimi načrti hitro

odzivajo na potrebe odraslih in družbe, ki se sooča z okoljsko, gospodarsko, migrantsko,
vrednostno in nenazadnje globalno zdravstveno krizo. Javni programi odraslim zagotavljajo
znanje in spretnosti, da se lahko dejavno odzovejo na te izzive in pomagajo svojim bližnjim.
Dokument zagotovi tudi jasne definicije nekaterih izrazov, ki jih je mogoče dodati v slovar projekta:
Odrasli - Posamezniki, ki so končali osnovnošolsko izobraževanje in želijo pridobiti,
posodobiti, razširiti in poglobiti svoje znanje, ali posamezniki, stari 15 let ali več, za katere ni
mogoče ugotoviti, da so končali osnovnošolsko izobraževanje, ali pa ga niso končali zaradi
izjemnih okoliščin, ki ogrožajo njihovo življenje in zdravje (npr. vojna, naravne nesreče).
Spretnosti - Poleg znanja so spretnosti, pogosto imenovane »sposobnosti«, tiste sestavine

sposobnosti, ki jih je mogoče neposredno izmeriti. Skupaj s pridobljenim znanjem, izkušnjami in
razvitimi znanji in spretnostmi, omogočajo, da oseba reši problem, opravi nalogo ali opravi delo.
Znanje - Znanje je kognitivni vidik sposobnosti (kompetence) in ga je mogoče neposredno meriti.
Gre za skupek dejstev, načel in teorij, ki se nanašajo na določeno področje izobraževanja in se
pridobivajo z učenjem. Razlikujemo med deklarativnim (teoretičnim, propozicijskim) in
proceduralnim (postopkovnim, praktičnim, dispozicijskim) znanjem. Deklarativno znanje vključuje
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trditve o določenih dogodkih, dejstva in empirično utemeljene posplošitve, pa tudi globoka načela
o naravi stvari. Postopkovno znanje vključuje hevristično znanje, metodologijo, načrtovanje
prakse, ustrezne postopke in strategije, povezane z znanji in spretnostmi. V okviru kataloga
znanja se znanje razume kot krovni izraz, ki se nanaša na splošno vsebino in pričakovane učne
rezultate programa ali njegovega sestavnega dela.
Kompetence - Kompetence se nanašajo na posameznikovo sposobnost ustrezne uporabe

učnih rezultatov v različnih kontekstih (izobraževanje, delo, osebni ali poklicni razvoj). Ne more
biti omejena samo na kognitivno dimenzijo (uporaba teorij, konceptov in tihega ali skritega
znanja), temveč vključuje tudi uporabni vidik (vključno z različnimi znanji in spretnostmi),
motivacijske in vrednostne usmeritve, stališča, čustva ter druge socialne in vedenjske sestavine.
Kompetence so sestavljene iz notranjih mentalnih struktur - v smislu sposobnosti, zmožnosti in
dispozicij, ki so lastnost posameznika. Delimo jih na splošne ali generične kompetence, ki se
razvijajo predvsem v programih splošnega izobraževanja, in poklicno specifične kompetence, ki
so značilne za določene poklice ali delovna področja. Javni programi so namenjeni predvsem
razvoju splošnih ali generičnih kompetenc.

V dokumentu avtorji poudarjajo pomen programov za doseganje načel in ciljev javnega
interesa, zlasti:
- Izvajanje načela vseživljenjskega izobraževanja in učenja ter omogočanje odraslim, da
pridobijo znanje, spretnosti in osebne lastnosti, ki jih potrebujejo za uspešno ter dobro

življenje, delo, vključevanje in sodelovanje v družbenih procesih,
- krepitev znanj in spretnosti medsebojne strpnosti, spoštovanja razlik in sodelovanja z
drugimi ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
- vključevanje trenutnih vsebin in sodobnih izobraževalnih metod, ter razvijanje kritičnega

mišljenja itd,
- vključevanje vidikov trajnostnega razvoja, zelenega gospodarstva, kulture in zdravja.
Med cilji velja posebej omeniti vseživljenjsko učenje, sodelovanje, sodobne izobraževalne
metode in razvoj kritičnega mišljenja, saj so neposredno povezani s cilji projekta GAME-ED.
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V Sloveniji lahko programe za odrasle razdelimo na dve vrsti, in sicer na tiste, ki so
namenjeni pridobivanju in izboljševanju pismenosti, temeljnih znanj in spretnosti, ter na tiste, ki
dvigujejo splošno raven izobrazbe. V tem kontekstu avtorji poudarjajo širši pomen pismenosti, ki
vključuje ustvarjalnost udeležencev programov za odrasle. Poudarjajo, da se pojem pismenosti
nenehno spreminja z razvojem družbe. Pismenost v ožjem smislu je enačena s sposobnostjo
komuniciranja, ki vključuje branje, poslušanje, govorjenje in pisanje. V širšem smislu je pismenost

znanje in spretnost ter družbena praksa, ki se razvija vse življenje, v različnih kontekstih in na
različnih področjih ter prežema vse človekove dejavnosti. Danes se pismenost vse bolj razume
kot orodje za raziskovanje, razumevanje, ustvarjanje in komuniciranje v sodobnem svetu, ki je
bogat z besedili in informacijami v tiskani obliki ali na zaslonu, vse bolj digitaliziran in se nenehno
spreminja.
V dokumentu avtorji opisujejo več načel za programiranje za odrasle. V nadaljevanju
izpostavljamo nekatere, ki so neposredno povezane z razmišljanjem in razvojem vsebine projekta
GAME-ED in tako sovpadajo s spodbujanjem ustvarjalnosti z različnimi učnimi metodami in
pristopi (npr. učenje z igrami):
1. andragoški cikel kot podlaga za oblikovanje programa: to je temeljno načelo, ki ga
opredeljuje ponavljajoči se cikel, v katerem se spreminja posameznikovo učenje. V procesu
načrtovanja programa ga na splošno opredeljujejo štiri faze: ugotavljanje izobraževalnih potreb,
načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učnega procesa.
2. Opredelitev izobraževalnih potreb posameznika in družbe: ko gre za izobraževalne potrebe
posameznika in družbe nasploh, je z vidika globalnega razvoja Slovenije pomembno poudariti
ključne kompetence, povezane z razvojem Industrije 4.0 in Industrije 5.0. Prvi in drugi se nanašata

na različne ravni digitalnih kompetenc, pa tudi na splošno na izobraževanje in osnovne
kompetence, povezane s komunikacijo, timskim delom in razvojem medsektorskih kompetenc, ki
spodbujajo in omogočajo ustvarjalnost odraslih.
3. izbira strategij načrtovanja: načrtovalec izbere strategijo načrtovanja glede na ugotovljene

potrebe ciljne skupine, potencialne udeležence in namen programa. Priporoča se kombinacija
73

Erasmus+ KA2, GAME-ED: Development of creativity skills by game-based learning methods in adult
education, 2020-1-HU01-KA227-ADU-094052, 2021-2023
strategij učnih ciljev in strategij za razvoj procesa. Prve temeljijo na učnih ciljih, medtem ko se
modeli razvoja procesa osredotočajo na učni proces in cilje razvoja procesa. Pri tem je
pomemben proces pridobivanja znanja, razvijanja znanja in spretnosti ter vrlin - skratka celovit
razvoj osebnosti odraslega - ne le na kognitivnem področju, temveč tudi na afektivnem
(čustvenem, socialno-moralnem) in psihomotoričnem področju. Prednost imajo načela, učne
vsebine in metode, ki prispevajo k razvoju osebnega potenciala odraslih. Poleg razvoja kognicije,

ki je predpogoj za kritično mišljenje, se ukvarja tudi z razvojem tistih kognitivnih in afektivnih
lastnosti, ki omogočajo postopen razvoj vrednostne usmerjenosti in avtonomne moralnosti
odrasle osebe. Od te vrste programa se pričakuje, da bo vsebina širša, uporabljal pa bo tudi
različne oblike in metode preverjanja in ocenjevanja, ki spodbujajo splošni razvoj odraslega.

4. Odprtost programa: Načelo odprtosti programa pomeni, da se del programa pri izvajanju
dopolnjuje. Poleg tega se odprtost programa nanaša tudi na izbiro učnega gradiva, oblik
poučevanja in metod dela ter na način preverjanja in ocenjevanja znanja. Načelo odprtosti se
odraža tudi v prilagodljivosti programa. Izvaja se lahko v različnih zaporedjih ali tako, da se glede

na izobraževalne potrebe učne skupine in posameznika osredotoči na tiste vsebine in cilje, ki so
zanje v danem trenutku najpomembnejši.
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5. fleksibilnost pri oblikovanju programov
Prilagodljivost pri oblikovanju programov pomeni, da program:
- temelji na lastni dejavnosti in ustvarjalnem sodelovanju učencev,
- upošteva ustrezno ravnovesje med individualnim in skupinskim učenjem,
- izvaja sodobne oblike izobraževanja, ki temeljijo na e-učenju ter uporabi novih in
večpredstavnostnih tehnologij; ter
- predvideva različne načine ocenjevanja pridobljenega znanja in spretnosti ter napredka
v programu.

Na splošno lahko ugotovimo, da je ustvarjalnost vidik, ki je v dokumentu večkrat
poudarjen, zlasti pri opredelitvi znanja in spretnosti. Avtorji pozivajo načrtovalce, naj upoštevajo
dejstvo, da je osnovna zmožnost na splošno opredeljena kot sklop treh vidikov: znanja (kognitivna
dimenzija), spretnosti (uporabna ali akcijska dimenzija) in razvojni ali odnosni vidiki (motivacija,
stališča, vrednote, socialna ali odnosna dimenzija itd.). Avtorji priporočajo, da načrtovalci pri

opredeljevanju znanja in spretnosti uporabljajo različne taksonomske ravni. V tem kontekstu je
koristno uporabiti ciljne taksonomije, kot so Bloomova, Marzanova, Gagnéjeva ali druge
taksonomije, ki omogočajo razvrščanje deskriptorjev na različne ravni znanja in spretnosti. Tudi
Bloomova taksonomija, kot poudarjen primer, navaja ustvarjanje kot najvišjo kognitivno raven

(poznavanje, razumevanje, uporaba, analiziranje, sintetiziranje, vrednotenje ali ustvarjanje).
Pri izbiri metod poučevanja in ocenjevanja avtorji poudarjajo, da imajo pomembno vlogo
ne le pri prenašanju in utrjevanju znanja, temveč predvsem pri preoblikovanju znanja, ki se dogaja
pri učencu, in pri prenosu naučenega v konkretne življenjske in delovne situacije (t.i. prenos
učenja). Zato je pomembno, da so interaktivni, da spodbujajo razmišljanje, motivacijo za učenje
in ustvarjalnost udeležencev ter razvijajo različna osnovna znanja in spretnosti (npr. branje,
pisanje, računanje, digitalne spretnosti) in prečne kompetence (razvoj kritičnega mišljenja,
abstrahiranja, konkretizacije itd.).
[Ličen, N. (2013). Zgodbe o ustvarjalnem učenju med utopijo in vsakdanjostjo. Andragoška

spoznanja, 19l3), 5-7.]
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Avtorica začenja članek z zelo zanimivim sloganom Anila K. Gupte: »Svet ni samo trg, ampak
tudi šola.« Gupta meni, da se morajo podjetja nenehno učiti, s poudarkom na inovativnem učenju.
Avtorica meni, da to velja tudi za druga področja človekovega delovanja. Že dolgo poznamo
tehnične inovacije, poslovne inovacije in novejši koncept socialnih inovacij. V današnjem času
sprememb se vse pogosteje pojavljajo vprašanja o vlogi ustvarjalnosti pri učenju in izobraževanju
v različnih okoljih ter o vplivu učenja in izobraževanja na inovacije. V tem članku avtor izpostavlja

nasprotujoča si dejstva in primere ponavljanja vzorcev in inovacij ter se sprašuje o utopiji uvajanja
ustvarjalnega učenja v vsakdanje življenje.
Zgodbe o ustvarjalnem učenju vključujejo prenos in ustvarjanje znanja. Ustvarjalnost
temelji na že obstoječem znanju, izkušnjah in pogumu za odkrivanje. Avtor predstavi ustvarjalno
učenje kot triado: Prilagajanje, Odkrivanje in Izumljanje. Ljudje svoja dejanja in metode
vrednotenja

prilagodijo

obstoječemu

stanju,

da

bi

izboljšali

svoje

življenje.

V članku je poudarjen pristop ustvarjalnega učenja s prilagajanjem, ki pomeni razvijanje novih
oblik, novih funkcij delovanja na način, ki je primeren novemu okolju. V nasprotju s prilagajanjem
je učenje z odkrivanjem, ki se pojavi, kadar ni vzorcev, ki bi jih bilo treba posnemati. Ko se stari

vzorci izkažejo za neuporabne, moramo ustvariti nove. Tu pride na vrsto učenje s kombiniranjem
in ponovnim odkrivanjem.
Na podlagi pregleda različne literature avtorica meni, da lahko danes govorimo o kulturi
ustvarjalnega učenja ali vsaj o potrebi po razvoju takšne kulture. Eden od razlogov za to je
zanimanje za oblikovanje identitete in približevanje resničnim izkušnjam ljudi. V raziskavah lahko
opazimo premike, pri katerih so v ospredju teme učenja kot ustvarjalnega preoblikovanja
posameznika

v

dialogu

z

drugimi

in

v

dialogu

s

svojo

življenjsko

zgodbo.

V članku so izraženi pomisleki o stanju izobraževanja odraslih v zvezi z ustvarjalnostjo.
Izobraževanje odraslih (raziskave, razvoj, praksa) se še vedno bolj osredotoča na centre
(ekonomsko-politični-institucionalni sistem), ki organizirajo izobraževanje, in manj na osebo, ki se
uči. Prilagajanje obstoječemu stanju kot način ohranjanja sistema (brez ustvarjalnega učenja)
pomeni preprečevanje prestopkov. Pri tem se ne upošteva dejstvo, da se ljudje, čeprav so zelo
ustvarjalni, radi držijo ustaljenih sistemov. Če je poudarek predvsem na prilagajanju

posameznikov obstoječim sistemom, lahko izobraževanje (in vseživljenjsko učenje) dobi pridih
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manipulacije in postane orodje skupin z družbeno močjo. Če pa sledimo humanističnim načelom,
gre pri izobraževanju odraslih predvsem za razvijanje podpore, za usmerjanje, ki učenje naredi
(avto)biografsko in spodbuja inovativnost v vseh skupinah ljudi ter kritično razmišljanje.
Avtorica svoj prispevek povzame z ljudsko modrostjo, da »nič ni bolj jasno kot to, kar je
že bilo odkrito, in nič ni bolj nejasno kot to, kar bo odkrito jutri«. Učenje vključuje oboje. Prenaša
že odkrito in omogoča iskanje novega. Ustvarjalno učenje počasi postaja sestavni del vseh

dejavnosti, je del poklicne prakse, družinskega življenja, soočanja z boleznijo, oblikovanja
odnosov in oblikovanja samega sebe, zato bodo - po njenem mnenju - centri za razvoj
ustvarjalnega učenja in intuicije iz utopije prešli v vsakdanje življenje.
[Krašovec, S. J. (2004). Učitelj odraslih kot v spodbujevalec kritičnega v mišljenja.
Andragoška spoznanja, 10l4), 13-26.]
Članek obravnava vlogo učitelja in njegov položaj v učnem procesu, ki je odvisen od njegove
filozofije. Ta se oblikuje na podlagi učiteljevega odnosa do različnih vprašanj učenja (učitelj,
udeleženci, viri, učni proces) in organizacije učnega procesa (uporaba učnih metod,
sprejemanje odraslih kot učencev itd.). V skladu s tem lahko učitelj odraslih deluje kot
spodbujevalec kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti, tako da odrasle »osvobaja« ustaljenih
vzorcev učenja in delovanja, ali po drugi strani kot oseba, ki spodbuja nereflektirano mišljenje in
se prilagaja zahtevam in vnaprej določenim ciljem učitelja.

Članek obravnava naslednja vprašanja: spreminjanje vloge učitelja in poučevanja zaradi novih
znanj; učni stil kot pomemben dejavnik pri spodbujanju samostojnosti in odločanja v procesu
učenja odraslih; vpliv izobraževalnih ciljev na opredelitev vloge učitelja; učitelj odraslih kot
dejavnik spodbujanja sodelovanje odraslih v procesu učenja in izobraževanja.
Šolski sistem s svojim predpisanim učnim načrtom zavira željo učiteljev, da bi razvili
ustvarjalno in sodelovalno učno okolje, hkrati pa onemogoča izvajanje strategije vseživljenjskega
učenja in izobraževanja. Ne ustvarja vseživljenjskih učencev, ki bi bili pripravljeni na samostojno
in neodvisno učenje v odrasli dobi. Avtor se sprašuje o uresničljivosti ideje, da so posamezniki v
sodobni družbi pripravljeni in usposobljeni za nenehno in samostojno učenje in izobraževanje ter

77

Erasmus+ KA2, GAME-ED: Development of creativity skills by game-based learning methods in adult
education, 2020-1-HU01-KA227-ADU-094052, 2021-2023
se želijo razvijati in ustvarjalno delovati v družbi. V tem članku avtor trdi, da je učitelj z ustrezno
filozofijo in pristopi ključni motivacijski dejavnik v veliki večini učnih situacij.
Avtor trdi, da je treba izobraževanje in učenje odraslih oblikovati tako, da bo spodbujalo
avtonomijo in pobudo odraslih. Težko si je predstavljati, da je namen izobraževanja odraslih
naučiti udeležence le nekaj znanja in spretnosti ali določenega načina razmišljanja. Vendar bi
morali tudi učitelji, ki poučujejo odrasle na najnižji ravni, vedeti, da je vsaka učna ura priložnost

za spreminjanje odnosa odraslih do učenja, kar je lahko koristno in nenazadnje prijetno. To je
mogoče doseči le z aktivnim vključevanjem odraslih v učni proces. Zlasti pri poučevanju odraslih,
ki niso imeli dobrih izkušenj v svojem predhodnem izobraževanju in zato niso pridobili ustreznega
osnovnega znanja in spretnosti, je izredno pomembno uporabiti ustrezne pristope, da bi bistveno
izboljšali učni proces odraslih in ga naredili privlačnejšega. Izobraževanje odraslih nam to
omogoča z nekoliko ohlapno opredeljenimi cilji, saj izobraževanje odraslih običajno opredeljujemo
kot neformalno izobraževanje in neformalno učenje, in tu so dovoljeni različni načini razmišljanja
in delovanja. Ti pristopi so dejansko učne dejavnosti, za katere odrasli najbolj skrbijo: tu lahko
kritično ovrednotijo svoja stališča v odnosu do drugih, ocenijo izkušnje, ki so podlaga za njihova

prepričanja, in poiščejo najboljše poti naprej zanje ter delujejo ustvarjalno in rešujejo probleme.
Podobno v programih, kjer so cilji širši in je namen usposabljanja osebna rast odraslih
udeležencev, izboljšanje kakovosti njihovega življenja, razvoj določenih stališč in veščin
kritičnega mišljenja ter krepitev samospoštovanja udeležencev, ima učitelj več svobode. Cilj je
aktivno vključevanje odraslih v učni proces, tako da se odločajo na podlagi lastnih izkušenj,
oblikujejo lastna mnenja in si prizadevajo doseči cilje, ki so si jih zastavili. Vloga učitelja pri tem
postane predvsem vloga spodbujanja in partnerstva, ne pa direktive.
Avtor v zaključku poudarja, da je treba v izobraževanju, zlasti za nekatere skupine
odraslih, ki se redko ali nikoli ne udeležujejo izobraževanja, na različne načine zmanjšati
dejavnike, ki na različne načine negativno vplivajo na udeležbo v različnih oblikah izobraževanja.
Pomemben dejavnik, ki odrasle odvrača od izobraževanja, so slabe pretekle izkušnje, zlasti
izkušnje z izobraževanjem v rednem šolskem sistemu. Učitelji imajo pri tem pomembno vlogo, saj
lahko z različnimi učnimi pristopi, kot so problemsko učenje, izkustveno učenje in razvijanje

kritičnega mišljenja, povrnejo samospoštovanje odraslih ter tako pomembno spremenijo odnos
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do učenja na splošno. Z aktivnim vključevanjem odraslih v učenje ter uporabo različnih učnih virov
in metod spodbujamo nastanek vseživljenjskih učencev, kar prispeva k zmanjševanju neenakosti
med ljudmi v družbi. Avtor je prepričan, da so spremembe uspešne le, če izvirajo od
posameznikov. Ko je dovolj ljudi ustvarjalnih in v postopku razvoja, se organizacije in družba
spremenijo. To je mogoče doseči le z dobrimi učitelji ter z resnično in raznoliko ponudbo učnih in
izobraževalnih možnosti.
[Vidic, F. (2012). Model dinamičnega učenja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.
Andragoška spoznanja, 18(1), 68-80.]
V tem članku spremljamo razvoj modela dinamičnega učenja za ustvarjalnost, inovativnost in

podjetništvo, ki je bil prvotno razvit za srednješolske izobraževalne programe, vendar je splošno
uporaben, zlasti v izobraževalnih programih za odrasle.
Avtorji so utemeljeno oblikovali model v smislu pogostega občutka negotovosti, ki jo je
ustvarila recesija, nestabilnost, brezposelnost in zelo dinamična narava sprememb. Hkrati te
situacije zagotavljajo tudi priložnosti za podjetnike in ustvarjalce, avtorji pa menijo, da je
pomembno spodbujati ustvarjalnost, samozavest, pobudo in odgovornost. Večina teh lastnosti je
del podjetniških znanj in spretnosti ter ustvarjalnega in kritičnega razmišljanja: okrepiti je treba
znanja in spretnosti prepoznavanja priložnosti, zasledovanja priložnosti, razvijanja novih idej,
razvijanja in vodenja novega projekta ter pridobivanja potrebnih sredstev. V tem okviru je koristno

zasnovati zelo različno usmerjene programe na različnih ravneh izobraževanja.
Po mnenju avtorjev lahko ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost do neke mere enačimo
s podjetnostjo in iniciativnostjo. Iniciativnost in podjetnost sta skupaj ena od osmih ključnih
kompetenc, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, aktivno državljanstvo,
socialno vključenost in zaposlovanje. Sposobnost pobude in podjetništva je opredeljena kot
“…sposobnost osebe, da pretvori svoje ideje v prakso« in vključi »…Ustvarjalnost, inovativnost in
tveganje ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje ciljev.« Ta sposobnost ni
koristna

le

v

vsakdanjem

življenju

in

družbi,

temveč

tudi

na

delovnem

mestu.

Avtorji so se posvetovali z različnimi viri in našli več kot 20 različnih projektov na mednarodni,

nacionalni in lokalni ravni (Young Entrepreneur, Firma, TV, CUPS, Comenious in drugi) ter
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prostovoljne pobude za spodbujanje ustvarjalnosti in podjetništva med mladimi. Obstajajo tudi
številne pobude, ki mlade vključujejo v prostovoljne in druge družbene dejavnosti, da bi jim
pomagale se bolj vključiti v lokalno skupnost ter razviti njihove ustvarjalne in druge potenciale.
Kljub velikemu številu teh projektov, ki so namenjeni predvsem spodbujanju podjetništva in
ustvarjalnosti med mladimi, njihova lastna raziskava kaže, da ti projekti zajemajo le majhen delež
populacije v izbranih šolah.

Na podlagi literature, raziskav in izkušenj so avtorji razvili model, ki povezuje učenca,
predmete, šolo in družbeno okolje v dinamično, prepleteno celoto, ki spodbuja razvoj znanj in
spretnosti v ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Predlagani model se osredotoča na
učenca, ki živi v socialnem okolju in je vključen v učni proces srednješolskega izobraževanja v
šoli. Dinamični model vključuje učenca v sistem in se prilagaja njegovim sposobnostim na trenutni
stopnji razvoja in znanja. Model obravnava znanje kot dinamičen splet izkušenj, vrednot,
kontekstualnih informacij in razmišljanj, ki zagotavljajo okvir za ocenjevanje in vključevanje novih
izkušenj in informacij.
V modelu so opredeljene štiri ravni. Različne ravni modela niso vedno jasno razmejene,

temveč se med seboj prekrivajo. Osnovno raven tvorijo učenčevo znanje, spretnosti in lastnosti.
Naslednja raven je predmet ali predmetni učitelji. Pomembno je vključevanje in povezovanje več
predmetov, učni načrt in metode, ki se uporabljajo pri poučevanju snovi. Širši okvir je šola s svojim
programom, učenci, učnim načrtom, učitelji in drugim osebjem, infrastrukturo in dejavnostmi
(klubi, srečanja, ekskurzije, tekmovanja, mednarodne in medšolske povezave) ter obsegom
predmetov. Naslednja raven je širše družbeno okolje, iz katerega učenec prihaja in v katerem živi.
To okolje mora omogočati aktivno sodelovanje vsakega posameznika. V okolju, ki ga
zaznamujeta kultura učenja in ustvarjalnosti, se formalno in neformalno pridobivanje spretnosti
prepletata in omogočata učencem večjo samostojnost, inovativnost in podjetnost.
Avtorji menijo, da bi bilo model smiselno vključiti v redne procese izobraževanja in
usposabljanja, tako v redne šolske programe za mlade kot tudi v izobraževanje odraslih. To je še
posebej pomembno za tiste, ki že imajo izkušnje in so zato bolj nagnjeni k poučevanju,
sprejemanju in predvsem kombiniranju novega znanja z obstoječim.
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Avtorji povzemajo svoje prispevke s trditvijo, da bi moralo izobraževanje spodbujati
ustvarjalnost, inovativnost, kritično tveganje in predvsem sposobnost načrtovanja, upravljanja in
doseganja ciljev. Pomembno je, da so učenci sposobni prepoznati problem in poiskati ustrezne
rešitve zanj.
[Brečko,

D.

(2007).

Narava–Vir

inovativnosti

in

ustvarjalnosti

v

izobraževalnih

organizacijah. Andragoška spoznanja, 13(2), 5-7.]
V tem prispevku avtorica predstavlja nekaj zanimivih izhodišč in zamisli o tem, kako lahko
narava spodbuja inovativnost in ustvarjalnost pri izobraževanju odraslih. Najprej obravnava
razliko med inovacijami in ustvarjalnostjo, ki ju po njenem mnenju pogosto enačijo, vendar ju ne

bi smeli. Poudarja, da gre za inovacijo v primeru popolnoma novega izdelka ali storitve, ki še ni
obstajala in lahko korenito spremeni svet. Parni stroj je bil na primer inovacija; nanotehnologije
so inovacija nove dobe. Ustvarjalnost je preprosto povezovanje znanih stvari na drugačen način.
Oboje je nujno, saj brez ustvarjalnosti ni inovacij, težko pa si je predstavljati, da bi bili inovativni,
če ne bi bili najprej zelo ustvarjalni.
Avtorica meni, da je potreba po razvijanju ustvarjalnosti v obveznem izobraževanju
prisotna bolj kot kdaj koli prej. Dejansko je treba osnovnošolski sistem prikrojiti tako, da ne bo
ubijal ustvarjalnosti, ki jo otroci že imajo v sebi, temveč jo bo spodbujal. Po njenem mnenju se
stvari na tem področju vsekakor vidno izboljšujejo. Izobraževalci odraslih imajo pri razvijanju

ustvarjalnosti še težjo vlogo. Ustvarjalnost je treba razvijati pri odraslih, pri čemer je bilo v
preteklosti veliko zamujenega. Kako naj torej izobraževalci odraslih razvijajo ustvarjalnost, če
sami niso ustvarjalni, če njihove organizacije niso ustvarjalne ali če pogosto zaradi birokratskih
omejitev ne dopuščajo ali ne omogočajo prostora za ustvarjalno razmišljanje in ustvarjalno
eksperimentiranje? Poziv k inovativnosti in ustvarjalnosti je postal še posebej glasen na področju
poslovnega izobraževanja.
Zato se avtorica v svojih razmišljanjih osredotoča na naravo kot izjemen in neizčrpen vir
inovacij in ustvarjalnosti, iz katerega lahko črpajo vsi, še posebej pa izobraževalne ustanove. Po
njenem mnenju je narava odlična učiteljica, ki nas uči vse, od čisto tehničnih ved do zapletenih

filozofskih lekcij. Ne v smislu, da nam od časa do časa jasno pove, kje so meje, ampak nam na
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edinstven način pokaže zapletene fizikalne in tehnične pristope, po drugi strani pa na preprost
simboličen način in z velikim razumevanjem posreduje tudi velike lekcije zapletenih družbenih in
gospodarskih mehanizmov. Zanimivo je, da avtorica navaja nekaj primerov učenja z opazovanjem
narave, ki bi jih lahko uspešno uporabili ali pa so jih že uporabili pri pomembnih globalnih
inovacijah, ki so resnično spremenile svet in ga bodo še naprej spreminjale:
- Ladijski propeler je bil izumljen z opazovanjem narave.
- Filozofski nauk o soodvisnosti, ki še vedno vznemirja sodobne raziskovalce, se je rodil
ob opazovanju sadnega drevesa.
- Od skromnih čebel se lahko naučimo lekcije o zdravi gospodarski izmenjavi in varčnosti.
Pri nabiranju cvetnega prahu so izredno previdne, saj ga vzamejo malo tu, malo tam,

vendar nikoli preveč z enega mesta, in tako pomagajo cvetovom pri opraševanju.
- Od delfinov se lahko naučimo sodobne komunikacije. Raziskovalci so ugotovili, da lahko
komunicirajo na dveh frekvencah hkrati, kar pomeni, da se lahko pogovarjajo z dvema
delfinoma ob istem času.
- Od gosi se lahko naučimo timskega dela. Kdor je opazoval gosi v letu, je videl, da letijo
v obliki črke V. To je aerodinamična oblika, s katero se med letenjem borijo proti zračnemu
uporu. Če ste jih opazovali nekoliko podrobneje, ste videli, da se med daljšimi leti gosi
menjavajo na prvi, sprednji točki, kjer je upor največji.

- Določanje poslovnih strategij (ali strategij izobraževanja in usposabljanja) je vedno bila
in vedno bo pomembna. Ampak tudi v tem kontekstu, lahko od narave prejmemo
pomemben nauk, ki pravi, da je določena strategija lahko uspešna le določen čas, nato
pa jo je treba spremeniti.

- Tudi socialne inteligence se naučimo iz narave, natančneje od živali. Na primer volkovi.
Samec in samica ne ostaneta skupaj vse življenje, ampak se zbližata le v času parjenja.
Zanimivo pa je, da vodja in vodilna samica, običajno najmočnejša volka v tropu, ostaneta
skupaj vse življenje in tako z bipolarnostjo ali žensko in moško vlogo krepita trop kot

skupnost.
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Avtorica članek zaključuje z mislijo, da so učitelji znanosti, umetnosti, družboslovja,
podjetništva… povsod okoli nas in da se lahko z natančnim opazovanjem narave naučimo, kako
pridobiti več energije, kako voditi podjetja, kako izdelovati materiale, predvsem pa, kako se vrniti
k »naravnim oblikam učenja in izobraževanja«, kako uporabiti znanje v praksi, kako ustvariti zelo
potrebovan »naravni kapitalizem« na vseh področjih človeškega delovanja.
[Tuparova, D., Garkova, B., Rugelj, J., Bevčič, M., Cerar, S., Nemanič, T., Zapušek, M., Tramonti,

M., Meirzhanovich Dochshanov, A., V. Carvalho, C., Durão, R., Nestorova, I., Georgieva, R.,
Tsalapata, H., Heidmann, O., Katsimentes, K.,Taka Roxani, C., Evangelou, S., Vlachoutsou, N.,
Hoić-Božić, N., Holenko Dlab, M., Franković, I., Ivašić Kos, M., Tramonti, L., Şimşek, A., Fatih
Mutlu, K., Saygın, A. (2020). User guide on the CODING4GIRLS serious game approach.
Available at
https://www.coding4girls.eu/upload/web_comp/add/doc/000000618_1614356059.pdf]
Dokument Uporabniški vodnik za pristop resne igre CODING4GILRS je del projekta
CODING4GIRLS programa Erasmus+, ki obravnava odprto in inovativno izobraževanje in
usposabljanje v digitalni dobi s poudarkom na programerskih znanjih in spretnostih. Čeprav
računalniška in programerska znanja in spretnosti postajajo vse pomembnejša, na področju
računalništva primanjkuje strokovnjakov. Cilj projekta CODING4GIRLS je tako bil spodbuditi
učence, stare od 10 do 16 let, k učenju programiranja, saj veliko učencev pri tej starosti izgubi
zanimanje za računalništvo. Čeprav je bil projekt namenjen predvsem uvajanju deklet v

programiranje, saj je odstotek žensk na področju računalništva zelo nizek, so bili v projekt seveda
vključeni tudi fantje.
Uporabniški priročnik za učitelje vsebuje:
- Informacije o metodologiji CODING4GIRLS - učenje preko iger, resne igre, načrtno
razmišljanje.
- Položaj žensk v sektorju IKT in odnos deklet do resnih iger.
- Primerjava različnih pristopov in platform/igralnih okolij za poučevanje programiranja
(npr. Scratch, Snap!, Alice, Tynker).
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- Učni scenariji/primeri za v učilnico (več o tem v nadaljevanju).

- Platforma CODING4GIRLS za učitelje in učence (več o tem v nadaljevanju).
V glavnem delu dokumenta so predstavljeni učni scenariji, v katerih se učenci učijo
konceptov programiranja z oblikovanjem iger v programu Snap! Na voljo je 22 učnih
scenarijev z različnimi težavnostnimi stopnjami, od spoznavanja uporabniškega vmesnika,
dodajanja likov, spreminjanja ozadja, ustvarjanja kode za premikanje, spoznavanja
pogojnega niza (if) do ustvarjanja zgodb in igranja Pacmana. Učitelji lahko uporabijo
pripravljene scenarije ali jih spremenijo po lastni presoji. Pouk je lahko voden ali delno
voden, učenci pa lahko naloge rešujejo sami ali v parih. Vsak scenarij vključuje
pričakovano predhodno znanje učencev o programiranju; splošne in specifične učne

rezultate; cilj, naloge in kratek opis dejavnosti; trajanje dejavnosti; strategijo in metode
učenja in poučevanja; stile poučevanja; povzetek učne ure po korakih; orodja in vire za
učitelja (s celotno dejavnostjo v Snapu! in dodatnimi nalogami za napredne učence); ter
vire/materiale za učence (napol dokončane dejavnosti v programu Snap! in navodila za
individualno delo).
Za dopolnitev učnih scenarijev je bila razvita platforma CODING4GIRLS, ki učencem z
mini igrami predstavlja koncepte programiranja. Mini igro, v kateri se učenec sprehodi po 3D
okolju, pride na razpotje pri vprašanju in nadaljuje pot glede na odgovor, na primer, lahko se

poveže z učnim scenarijem o kameleonu, ki spreminja svoj videz glede na ozadje (v obeh primerih
gre za if-set). Okolje se lahko uporablja tudi za skupno delo in izmenjavo idej med učenci.
[Bevčič, M., Jedrinović, S., Rugelj, J. (2020). Learning outcomes, skills and competences
achieved in using games. GameIT: Gamestorming for Innovative Teaching. 230 pages. A
monographic book in an open access online edition of the international project
coordinated by the Philological School of Higher Education in Wrocław under the Program
Erasmus+ Strategic Partnership]
Cilj projekta GameIT (Gamestorming for Innovative Teaching) v okviru programa
Erasmus+ je bil razviti 5 iger (1 igro hex in 4 igre vlog), ki učence spodbujajo k prakticiranju in
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razvijanju znanj in spretnosti ter kompetenc 21. stoletja, kot so komunikacija, sodelovanje, logično
in ustvarjalno razmišljanje itd. V tem članku se avtorji osredotočajo na igre v izobraževalni praksi,
na to, kdaj jih uporabiti, in na učne cilje ter analizirajo dve družabni igri, ki sta bili razviti v okviru
projekta.
Avtorji predstavljajo revidirano Bloomovo taksonomijo, ki jo je mogoče uporabiti za
povezavo dejavnosti v igri z želenim učnim izidom, saj moramo pri vključevanju dejavnosti v

izobraževalno igro preveriti več ravni znanja učencev. V skladu s Kappovo taksonomijo lahko učni
cilji vključujejo različne vrste znanj in spretnosti, kot so deklarativno znanje, konceptualno znanje,
na

znanju

temelječa

pravila,

proceduralno

znanje

in

mehke

veščine.

V nadaljevanju avtorja preučujeta, v kolikšni meri igra Planet Hexagon in slovenska igra vlog
StoryLand of Options (igra SLO) pomagata učencem razvijati veščine 21. stoletja.
Pri igri Planet Hexagon, igri za gradnjo civilizacije, v kateri 4 skupine učencev sodelujejo
v skupini in tekmujejo z drugimi, so avtorji pregledali naslednje cilje: Pridobivanje več znanj in
spretnosti sodelovanja; Komunikacija v skupini; Komunikacija med skupinami; Večkulturnost in
medkulturna komunikacija; Sodelovanje in tekmovanje v igri; Opazovanje doseganja učnih

ciljev/izidov; Komunikacija med učenci; in Sodelovanje med učenci.
V igri StoryLand of Options (igra SLO), igri vlog, v kateri mora igralec sodelovati s soigralci,
znanimi slovenskimi osebnostmi, iz različnih regij, slediti cestam Slovenije, poiskati manjkajoči
zemljevid in opraviti različne naloge z gradnjo zgodbe, so avtorji raziskovali: Ekipno delo pri
gradnji zgodbe; Iskanje skritih besed v sodelovanju z drugimi ekipami; Komunikacijo v ekipi; in
Razvoj različnih znanj in spretnosti z igranjem igre.
Študija je bila izvedena kvalitativno in kvantitativno. Rezultati kažejo, da lahko učne cilje v
obeh igrah uvrstimo na najvišjo taksonomsko raven (ustvarjanje) Bloomove taksonomije, saj
učenci v igri Planet Hexagon načrtujejo, konstruirajo in poskušajo razviti najboljšo strategijo, v igri
SLO pa ustvarjajo svojo zgodbo. Rezultati kažejo tudi, da so bili vsi cilji doseženi, da učenci z igro
pridobijo različne vrste znanj in spretnosti, kot so pravila ki temeljijo na znanju, postopkovno
znanje in mehke veščine, ter da razvijajo ekipno komunikacijo, sodelovanje, sprejemanje
odločitev in razvoj strategij.
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[Jedrinović, S., Bevčič, M., Rugelj, J. (2020 A methodological guide on designing games
and game scenarios. GameIT: Gamestorming for Innovative Teaching. 230 pages. A
monographic book in an open access online edition of the international project
coordinated by the Philological School of Higher Education in Wrocław under the Program
Erasmus+ Strategic Partnership]
V tem članku je predstavljena metodologija, ki lahko razvijalcem iger pomaga pri oblikovanju
izobraževalnih iger. Metodologija vključuje smernice, ki ustvarjalce iger vodijo od začetne zamisli
o igri do končnega izdelka. Nova metodologija je bila razvita po pregledu obstoječih metodologij
in vključuje vse značilnosti, ki so po mnenju avtorjev bistvene in pomembne pri razvoju
izobraževalnih iger, kot so spodbujanje komunikacije, ustvarjalnega razmišljanja, prilagodljivosti
in kulturne zavesti v igri, kar omogoča razvoj potrebnih znanj in spretnosti 21. stoletja.

Metodologija služi kot osnova za pripravo različnih iger igranja vlog in se lahko uporablja
tudi za razvoj novih iger. Glavna značilnost iger igranja vlog je sodelovanje in razvijanje različnih
znanj in spretnosti, kot sta ustvarjalno razmišljanje in skupinska komunikacija. Metodologija
vključuje smernice za oblikovanje iger, ki vključujejo vse učence, spodbujajo komunikacijo in

imajo v ozadju zgodbo. Poudarek ni na zmagi posameznikov, temveč na sodelovanju celotne
ekipe

(in

skupni

zmagi),

velik

poudarek

pa

je

tudi

na

mehaniki

igre.

Metodologija bazira na šestih fazah, ki so podobne ADDIE in SADDIE:
1. SPECIFIKACIJA (ang. SPECIFICATION): Oblikovalci iger prepoznajo ustrezne teme,
opredelijo učne izide, didaktično metodo in tehniko igre.
2. ANALIZA (ang. ANALYSIS): Oblikovalci iger zbirajo in analizirajo ustrezne informacije
za oblikovanje in izvajanje igre; analizirajo učne cilje (pričakovana stopnja taksonomskega
znanja), ustrezne metode poučevanja in tehnike igre.

3.(RPG) POSTOPEK OBLIKOVANJA (ang. DESIGN PROCESS): Oblikovalci iger
izberejo temo, igralno sfero in določijo zgodbo igre; opredelijo sistem igre, pravila in izbiro
mehanike iger; razvijejo profile karakterjev in opredelitev karakterjev, ki jih ni mogoče
igrati; opredelijo ravni težavnosti; določijo časovni okvir; določijo število igralcev; razmislijo
o dodatkih in multimedijskih orodjih za igro; oblikovalci iger razmišljajo o temeljnem
dokumentu o oblikovanju.
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4. RAZVOJ (ang. DEVELOPMENT): Oblikovalci iger izdelajo igro (artefakte scene, vse
like) in ustvarijo navodila za igro.
5. IZVAJANJE (ang. IMPLEMENTATION): Oblikovalci iger preučijo, kako se lahko igra
uporabi v učnem procesu, in pripravijo učne načrte za učitelje.
6. OCENJEVANJE (ang. EVALUATION): Oblikovalci iger sami ocenijo igro; pozneje jo
preizkusijo v šolah; v zadnjem delu udeleženci pripravijo nasvete, ki lahko igralcem
pomagajo pri iskanju rešitev za težke probleme.
Naslednji del pregleda literature o metodah za krepitev ustvarjalnosti pri izobraževanju
odraslih v slovenskem prostoru so prispevali člani projekta GAME-ED iz projektnega partnerja

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.
[Tanja Brčić Petek - IGRA VLOG KOT METODA IZKUSTVENEGA UČENJA PRI
JEZIKOVNEM POUKU SLOVENŠČINE (Role-playing as a Method of Experiential Learning
in Slovenian Language Teaching) – Master thesis]
Igranje vlog je metoda izkustvenega učenja, ki učencu omogoča poglobljeno razumevanje
predmeta in izražanje ustvarjalnosti. Spodbuja tudi razvoj različnih znanj in spretnosti: osnovne
miselne spretnosti - primerjanje, razvrščanje, posploševanje, prepoznavanje, sklepanje,
analiziranje, raziskovanje; znanja in spretnosti kritičnega mišljenja - analiziranje argumentov,

preverjanje hipotez, pravilna uporaba jezika; komunikacija znanja in spretnosti - poslušanje,
vzpostavljanje dialoga. Ugotavljanje stališč, oblikovanje mnenj. Ta metoda omogoča doseganje
številnih izobraževalnih ciljev na področju kognitivnega in čustvenega razvoja osebe. Na podlagi
učiteljevih navodil in usmerjanja učenci/študenti s pomočjo miselnih procesov samostojno,
domiselno in ustvarjalno predstavijo določeno situacijo, vodijo razpravo, rešujejo nastale težave
in ustvarjajo učno gradivo. Poleg duševnih in intelektualnih procesov se aktivirajo tudi čustvene
in domišljijske dejavnosti. Poučevanje z metodo igre vlog in analiza pridobljenega znanja, stopnje
ustvarjalnosti, zavzetosti in sodelovanja pri učenju nam omogočajo sklepati, da lahko z uporabo
te metode poučevanja/učenja v srednji šoli z maturo dosežemo zastavljene izobraževalne cilje in

učence motiviramo za delo, s čimer postane naš pouk zanimivejši in privlačnejši. Rezultati analize
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šolskega dela in vrednotenja igre vlog kot uvodne motivacije, kot metode popestritve pouka in kot
metode pridobivanja, ponavljanja in utrjevanja znanja so pokazali, da je igra vlog primerna in
uspešna metoda poučevanja/učenja, saj so bili vzgojno-izobraževalni cilji doseženi, učenci pa
ustvarjalni, aktivni in uspešni.
[Simon Špehar - Aplikacija za gamifikacijo mobilnega učenja (Gamified mobile learning
application) – Diplomska naloga
Mobilno učenje je nekaj, s čimer se danes večina ljudi sooča, ko namerno ali nenamerno uporablja
mobilne naprave. V prvem delu članka se vrnemo k začetkom mobilnega učenja in predstavimo,
kaj mobilno učenje pravzaprav je. Predstavljamo tudi različne načine dostopa do mobilnih učnih
vsebin. Pri mobilnem učenju ima pomembno vlogo motivacija, saj želimo, da za uporabnike le-to
ostane zanimivo ter ga ne prenehajo uporabljati. Slednjo težavo rešuje tako imenovana
igrifikacija. V nadaljevanju bomo opisali elemente igrifikacije in s primerom pokazali, kako jih lahko
vključimo v naš sistem. Opisujemo značilnosti mobilnih naprav, ki jih lahko uporabimo za še boljšo
uporabniško izkušnjo v naši aplikaciji. Drugi del članka je posvečen razvoju mobilne učne

aplikacije, ki uporablja elemente igrifikacije. Razložili bomo postopek razvoja takega sistema,
katere

tehnologije

smo

uporabili

ter

kako

delujeta

mobilna

in

spletna

aplikacija.

Ključne besede: mobilno učenje, igrifikacija, mobilna aplikacija, spletna aplikacija, PHP,
javascript, Laravel, Ionic, REST.
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[Sabina Vlašić – Kreativnost in profesionalni razvoj (Creativity and Professional
Development)]
Kreativnost in strokovni razvoj je učbenik in priročnik. Bralcu omogoča celovit uvod v široko
področje ustvarjalnosti, ki ga prinaša tako s teoretičnega, kot praktičnega vidika. Ustvarjalnost se
razteza na vsa področja človekove dejavnosti in pomembno vpliva na kakovost našega življenja.
Še zdaleč ni omejena na kulturo in umetnost. V naravoslovnih znanostih je tako pomembna kot v

družbenih in poslovnih, predvsem na področju managementa. To je prikazano v prvem poglavju
knjige. V njej avtorica navaja, kaj je ustvarjalnost in odpravlja najpogostejše, z njo povezane
stereotipe. Ustvarjalnost zajema iz različnih zornih kotov, od motivacije, stvarne usmerjenosti, do
kompetenc, okoljskih vplivov in lastnih dejavnosti, predstavlja pa tudi zanimive poskuse in
prizadevanja raziskovalcev ter mislecev, ki si prizadevajo odkleniti skrivnosti ustvarjalnosti.
Knjiga

uvaja

USTVARJALNOST,

široko
RAZVOJ

področje
IZ

ustvarjalnosti

USTVARJALNOSTI,

v
PET

naslednjih
OSNOVNIH

poglavjih:
VEŠČIN

USTVARJALNEGA RAZMIŠLJANJA (Dojemanje, Pozornost, Vzorci razmišljanja, Predpostavke,
Prekinitev sodnih odločb), VLOGA DOMIŠLJIJE V RAZVOJU IZ USTVARJALNOSTI (Fleksibilna

združenja, Tekoča znanja (fluentnost?), Razlike, Practice Makes Perfect (Praksa Naredi
Popolno?) - Kadar Mojster Vadi, Opredeljevanje Problema / Izziva, Kdo si lasti Problem?),
USTVARJANJE - PROIZVAJANJE IDEJ (Kako zajameš idejo?), TEHNIKE ZA USTVARJANJE
IDEJ, KONVERGENCA IZ FAZE IDEJ, AKTIVACIJA…
[Alenka Gazi Legan (Primary school teacher) - KREATIVNO USTVARJANJE IN PISANJE
ZGODBE / CREATIVE STORYTELLING (COLLECTION OF PAPERS from CREATIVE
LEARNING ENVIRONMENTS INTERNATIONAL PROFESSIONAL CONFERENCE)[
V članku je opisana metoda pripovedovanja zgodb z uporabo stop-motion videa v razredu.
Med epidemijo Koronavirusa, se je uporaba informacijske tehnologije še povečala. Pomembno
je, da otroke spodbudimo k ustvarjalnemu in učinkovitemu preživljanju prostega časa. Petošolci
so se seznanili s programom stop-motion video. Uporabili so Lego kocke, liste iz dreves, stožce,
igralno maso, barvni papir… In posneli svoj videoposnetek. Njihova domišljija je bila brezmejna

in pokazali so, kako ustvarjalni so, če jim le damo priložnost. Po drugi strani pa učitelj ne sme
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zanemariti pomena pisave, zato so morali učenci opisati svojo risanko z zgodbo. Otroci pri tem
uživajo, razvijajo kreativno razmišljanje in spretnosti pisanja. Učitelj je prevzel vlogo mentorja,
učenci pa so bili pisci. Kasneje so lahko tisti, ki so to želeli, natipkali svojo zgodbo in izboljšali
svoje spretnosti tipkanja. Glavni cilj je bil ustvarjalno pisanje. Učiteljica je uspela učence motivirati
za delo. S pomočjo mobilnih telefonov so na igriv način ustvarili raznolike in zanimive zgodbe.
Združila je prijetno s koristnim, povezala umetnost in slovenščino, otroci pa so bili navdušeni.

Ključne besede: ustvarjalnost, animirani video, ustvarjalno pisanje, igrivo učenje
[Lidija Janeš - Z raziskovalnimi pristopi do spodbujanja kritičnega mišljenja (Building
Critical Thinking through an Inquiry-based Learning Approach) – article]
da bi zadostili zahtevam sodobnega časa in resničnih življenjskih situacij , je potrebno načrtovati
nove pristope in različne oblike poučevanja. Pomembno je, da se učenci miselno in čustveno
vključijo v učne naloge in tako dobijo priložnost, da konstruktivno povežejo novo znanje s starim.
Učne vsebine je najbolje obravnavati v skladu z raziskovalnimi pristopi ter prilagoditi strategije
dela in celoten proces komuniciranja. Ko se pristopi prilagodijo, se ustrezno spremeni tudi vloga
učitelja. Učitelj vodi učence, načrtuje njihov napredek in jih podpira na poti do novega znanja.
Pridobljeno znanje je rezultat aktivnega učenja, ki se osredotoča na raziskovanje in uporabo učnih
virov. Takšen način poučevanja spodbuja razvoj kritičnega mišljenja in pomaga učencem, da se
odločajo na podlagi informacij, presojajo in temeljito razmišljajo. Učenje, ki temelji na

raziskovanju, nedvomno podpira dolgoročni razvoj znanja in življenjskih znanj in spretnosti.
Učence notranje motivira in tako zmanjšuje ali odpravlja odpor do učenja in šole na splošno.
Ključne besede: aktivno učenje, konstruktivizem, kritično mišljenje, raziskovalno učenje, učne
strategije, vloga učitelja.
[Irena Mrak Merhar, Klara Vidmar, Lucija Umek - USING PLAY IN ANDRAGOGICAL
PROCESSES]
V priročniku so predstavljene različne vrste iger, ki so razvrščene glede na namen, za katerega
se uporabljajo. Poleg načrtovanja, izvajanja in razvrščanja igre, priročnik obravnava tudi

skupinsko dinamiko in njene posledice za uporabo v procesu izobraževanja odraslih. Igro
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predstavlja kot dinamiko v skupini ljudi, katere namen je zmanjšati pritisk, hitreje doseči cilje ali
pomagati uvesti ali obdelati določeno temo. Igra je opredeljena kot ena od metod, ki se uporablja
pri izobraževanju, vodenju skupine, metodičnem iskanju ali odkrivanju novih idej.
[Irena Mrak Merhar, Lucija Umek, Jana Jemec, Peter Remik – DIDAKTIČNE IGRE IN DRUGE
DINAMIČNE METODE (DIDACTIC GAMES AND OTHER DYNAMIC METHODS)]

Ta priročnik je posvečen didaktičnim igram in drugim dinamičnim metodam v razredu. Igra
je pomemben posrednik znanja in ena najbolj uporabnih dinamičnih metod dela pri izobraževanju
odraslih. Posamezniki vanjo vključijo svoje že obstoječe znanje ter ga nadgradijo z novimi
spoznanji in znanjem, ki jih pridobijo z igranjem in interakcijo s soigralci. Igra ne prispeva le k
kognitivnim spoznanjem, temveč vpliva tudi na afektivno in psihomotorično področje
posameznikovega razvoja, kar omogoča celostno učenje. V priročniku so predstavljene statične
in dinamične metode dela, načini kako med njimi zbrati pravo ravnovesje, različne didaktične igre
v formalnem in neformalnem izobraževanju ter primeri najboljše prakse.

III.2.3. Romunska literatura o metodah za krepitev ustvarjalnosti v izobraževanju
[L. Mâţă, V.-M. Cojocariu (2011). Ghid de elaborare a jocului didactic / Guide for elaborating
didactic games. Bacău: Alma Mater. (book)]

Ta knjiga je razdeljena na tri poglavja. Prvo poglavje poudarja formativno vrednost didaktičnih
iger za otrokov razvoj in učinkovito načrtovanje izobraževalnih dejavnosti. V drugem poglavju je
predstavljen konceptualni okvir za razumevanje didaktičnih iger: njihova kratka zgodovina,
opredelitev in opis njihovih značilnosti, merila za njihovo razvrščanje, vrste, struktura; ter koraki /
stopnje za izvajanje iger kot izobraževalnih dejavnosti v razredu. Tretje poglavje je sestavljeno iz
serije didaktičnih iger, ki so jih učenci ustvarili za otroke (predšolske otroke in osnovnošolce) v
skladu s smernicami za ustvarjanje didaktičnih iger iz drugega poglavja.
Vodnik je izjemno uporaben pripomoček za vse učitelje in vzgojitelje, saj vsebuje osnovno
usmerjanje za ustvarjanje didaktičnih iger za različne starosti, predmete in učne cilje, vključno z

izobraževalnimi igrami za odrasle učence.
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[Boghian, I., Cojocariu, V.-M., Popescu C.-V., Măță L. (2019). Game-based learning. Using

board games in adult education. Journal of Educational Sciences & Psychology, 9(1), 51-57.
(article)]
Ta članek temelji na pregledu literature in želi poudariti različne vidike učenja z igrami v
izobraževanju odraslih. Cilji so: poudariti pomen igre in iger v človekovem razvoju; na kratko

predstaviti teorije učenja, ki podpirajo uporabo iger pri učenju; opredeliti glavne značilnosti učenja
preko iger; opredeliti družabne igre v povezavi z izobraževanjem odraslih - učni rezultati
družabnih iger in kompetence, ki se lahko razvijajo in gradijo s pomočjo družabnih iger…

[Boghian, I. Popescu, C.-V., Cîrtiță-Buzoianu, C. (2020). Ways of implementing games in
humanities. In ZDZISŁAW W. (ed.). GameIT: Gamestorming for innovative teaching. Wroclaw:
Philological School of Higher Education in Wrocław. pp. 173-198. (book chapter)]
Avtorji tega poglavja želijo poudariti kompetence, ki se krepijo in razvijajo z uporabo iger
na splošno in zlasti v humanistiki. Na področju humanistike se kompetence, ki se gradijo in
razvijajo z igrami, obravnavajo v smislu znanja, spretnosti in odnosov. Natančneje, oblikujejo
nekatera vprašanja o tem, kako lahko igre vključimo v jezikovno specifična področja
izobraževanja in jih čim učinkoviteje uporabiti pri pouku. Avtorji predlagajo metodološki okvir, ki
izobraževalcem humanističnih predmetov omogoča boljše razumevanje prednosti ter slabosti iger

in simulacij glede na njihove pedagoške cilje ter ustrezno izbiro pristopa k učenju s pomočjo iger.
[Mâță, L., Cojocariu, V.-M., Mareş, G. (2020). The game as a method of facilitating the higher
education training process. In ZDZISŁAW W. (ed.). GameIT: Gamestorming for innovative
teaching. Wroclaw: Philological School of Higher Education in Wrocław. pp. 129-152. (book
chapter)]
Ta članek poudarja vse večjo vlogo strategij iger v izobraževalnem procesu, ki je značilna
za nedavni razvoj na vseh ravneh izobraževanja - od vrtca do visokega šolstva - in na vseh
področjih poklicnega izobraževanja - umetnosti, vojske, medicine, računovodstva, turizma,
znanosti, geografije, izobraževanja. Avtorja menita, da se vrste in število iger - tako klasičnih kot
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digitalnih - ki so v razvoju ter so prilagojene in vključene v izobraževalni proces, povečujeta kot
še nikoli doslej. Po njunem mnenju so posebnosti izobraževanja učiteljev le nekateri od
dejavnikov, ki dajejo poseben pečat vključevanju iger v akademski izobraževalni proces. Zato je
bil cilj njune študije izpostaviti prednosti in slabosti iger, tako za učence in učitelje kot tudi za
učitelje na vseh ravneh.

[Corcheş, H.-C., Oroşan, D. (2013). Ghid metodic interdisciplinar. Educație pentu
dezvoltarea creativității. / Interdisciplinary methodological guide. Education for building
creativity. Cluj: ISJ Cluj.]
Ta vodnik je zelo pomemben, saj ponuja teoretični pristop h konceptu ustvarjalnosti s

humanističnega, socialnega in izobraževalnega vidika. Vodnik je razdeljen na tri glavne dele. V
prvem poglavju je predstavljen teoretični pristop h konceptu ustvarjalnosti. V drugem poglavju je
predstavljenih več okvirjev za uporabo učenja preko iger v različnih disciplinah in na različnih
področjih. Tretje poglavje prikazuje najboljše prakse za uporabo učenja preko iger pri predmetih
z različnih študijskih področij. Vodnik je namenjen izobraževalcem na vseh stopnjah
izobraževalnega cikla.
Olaru, V. (2016). Metode de dezvoltare a creativității la adulți / Methods for building
creativity at adults. In Nahaba, L. (coord.). Ghid de proiectare a activităților de formare în

educația adulților. Chişinău: ProDidactica. (article)
Avtorica v članku poudarja pomen uporabe metod učenja z igrami pri izobraževanju
odraslih: odrasli se tako kot otroci dobro počutijo v vseh oblikah usposabljanja; uživajo v toplem
vzdušju, ki jih spodbuja, da se spoznajo v skupini, razrešijo napete situacije in odpravijo

utrujenost. To so dejansko naloge inštruktorja, ki mora biti dovolj usposobljen, da motivira in
pritegne svoje udeležence. Da bi to dosegel, mora trener med drugim predlagati ustvarjalne
naloge, ki udeležence usposabljanja spodbujajo k nenavadnemu razmišljanju in delovanju.
Kompleksnejše vloge so lahko dodeljene tako, da jih vključimo v simulacije različnih situacij, ki bi
sprožile vedenja, ki jih lahko opazujemo ter omogočile postavljanje, utemeljevanje in oblikovanje
rešitev. Avtor nam predlaga in nas spodbuja k uporabi cele vrste tehnik za razvijanje
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ustvarjalnosti, saj je vsaka dejavnost, ne glede na to, kako umirjena ali, nasprotno, kako
navdušujoča je, smiselna le, če je dobro razčlenjena, torej temeljito analizirani občutki, ki jih
doživljamo v procesu sodelovanja, spoznavnega odkrivanja in odnosov.
[Stoica Constantin, A. (2004). Creativitatea pentru studenți şi profesori / Creativity for students
and educators. Iaşi: Institutul European. (book)]

Koristna knjiga o zelo aktualni temi, ki vsebuje temeljito teoretično ozadje in zelo
pomembne aplikacije. Knjiga je razdeljena na pet poglavij: 1. Preučevanje ustvarjalnosti zgodovinska pot, stanje tehnike in perspektive; 2. Osebnostni dejavniki, ki vplivajo na
ustvarjalnost; 3. Osebnostni dejavniki, ki zavirajo ustvarjalnost; 4. Psiho-pedagogika otrokove
ustvarjalnosti; 5. Spodbujanje ustvarjalnosti učencev z ustvarjalnim procesom in nekaterimi
metodami ustvarjalnosti (str. 189-215). Od teh je za našo projektno temo najpomembnejše peto
poglavje, saj med drugim obravnava proces ustvarjalnega reševanja problemov ter predlaga
različne metode in tehnike za ustvarjalno reševanje problemov. Med njimi so brainwriting,
brainsketching, metoda BBB (Batelle - Bildmappen - Brainwrinting), SCAMPER, metoda MATEC
(matrika ustvarjalnih asociacij). Na koncu so v knjigi predlagane igre za spodbujanje ustvarjalnosti
učencev ter vrsta aforizmov in citatov o ustvarjalnosti.

III.2.4. Madžarska literatura o metodah za krepitev ustvarjalnosti pri izobraževanju odraslih
[Zita Gábris: Gamification in education - or how do we motivate the Alpha and Z
generations to learn?]
Dandanes je zaradi navala številnih dražljajev in informacij zelo težko pritegniti pozornost učencev
pri tradicionalnem pouku. Ker so igre in spletne igre zelo priljubljene, zlasti med mladimi in otroki,
je Deterding leta 2011 skoval koncept igrifikacije. Igrifikacija se nanaša na metodo, s katero
koristne lastnosti in funkcije iz igre vključimo v vsakodnevne situacije, delovna mesta ali
izobraževanje. Ena izmed prednosti igre je na primer, da se igralca spusti vanjo, potem pa le-ta
postopoma začne verjeti vase ter se poistoveti z misijami za reševanje sveta. Na ta način po eni
94

Erasmus+ KA2, GAME-ED: Development of creativity skills by game-based learning methods in adult
education, 2020-1-HU01-KA227-ADU-094052, 2021-2023
strani izkorišča svojo ustvarjalnost, po drugi strani pa začne delovati z odnosom, ki bi bil odličen
vir za posameznika in tudi za skupnost. Poudarimo lahko več prednosti metode poučevanja preko
iger:
● Napake se ne kaznujejo, osnovni element igre so pozitivne povratne informacije.
● Igre ustvarjajo virtualno resničnost, ki učencem pomaga nam,esto v sterilnem šolskem
okolju, izkušnje pridobiti v okolju, ki je na nek način kot resničnost.
● Pri igranju iger ni tesnobe pred izpiti.
● Igre krepijo komunikacijo v razredni skupnosti, saj od učencev in učiteljev zahtevajo več
aktivnosti in interakcije.

● Pomagajo razvijati samostojnost.
● Pomagajo določiti kratkoročne in dolgoročne cilje.
● Zagotavljajo takojšnje povratne informacije.
Razlikujemo dve vrsti igrifikacije: nekatere skušajo narediti igriv sam izobraževalni sistem
(strukturni), druge pa vsebino obarvajo z igrivimi (vsebinskimi) elementi.
[Attila Pásztor (2014). Opportunities and Challenges in Digital Game-Based Learning: An
Impact Assessment of a Program for Developing Inductive Thinking. Hungarian

Pedagogical Review. 114(4), 281-302.]
V uvodu v raziskavo avtorji navajajo, da se zdi uporaba programske opreme za igre očiten
način za razvoj odraščajočih generacij v digitalni dobi, vendar ta trditev ni več lahka naloga, če jo
hočemo

podkrepiti

z

dokazi.

Vendar je bilo zaradi hitrega razvoja tega področja opravljenih že dovolj raziskav in metodologije,
da bi ugotovili, ali so digitalne igre lahko učinkovito orodje za prenos znanja in razvoj spretnosti.
Zato se današnje raziskave osredotočajo na proučevanje vprašanj »V kakšni obliki in pod
kakšnimi

pogoji«

in

ne

na

vprašanje

»Ali

so

učinkoviti«.

Pospešeni razvoj v zadnjih desetletjih je imel še eno pomembno posledico: vse večji pomen

znanja, ki temelji na zmožnostih, miselnih operacijah, ki omogočajo učinkovito sistematizacijo in
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pridobivanje znanja, uporabo znanja in reševanje problemov v različnih kontekstih. Vendar pa
razvijanje miselnih znanj in spretnosti ni lahka naloga, saj je poleg poučevanja velike količine
znanja, ki se nenehno širi v učnih načrtih, treba razvijati tudi miselna znanja in spretnosti.
V tem članku se avtorja ukvarjata z izobraževanjem na podlagi digitalnih iger, induktivnim
mišljenjem in razvojem, v povezavi s čimer sta izvedla tudi raziskavo o razvojni metodi, ki sta jo
razvila.

Namen raziskave je bil oceniti vpliv programa za razvoj induktivnega mišljenja, ki je
vgrajen v matematične vsebine v spletnem okolju, razvitem za učence tretjega in četrtega
razreda.
Na podlagi rezultatov raziskave lahko sklepamo, da je na podlagi dobro vgrajenih načel
metodologije učenja in z učinkovito uporabo možnosti, ki jih ponuja tehnologija (npr. takojšnje
povratne informacije, koristna navodila), učenje z digitalnimi igrami lahko učinkovito pri razvijanju
miselnih sposobnosti učencev. Kot rezultat razvojnega programa se je induktivno razmišljanje
učencev bistveno izboljšalo, pri igranju igre so uživali, do programa pa so imeli načeloma
pozitiven odnos. Stopnja razvoja je neodvisna od spola in razreda, tj. program je enako učinkovit

za dečke in deklice ter učence 3. in 4. razreda.
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[Richard Fromann,

Andrei Damsa (2016). The motivational toolkit of gamification in

education]
Igrifikacija pomeni uporabo iger in igralnih elementov na področjih življenja, ki niso
povezana z igrami, da bi procesi, ki tam potekajo, postali bolj zanimivi in produktivni. Uporablja
se lahko tudi v izobraževanju, zdravstvu, na kulturnih področjih in v delovnem okolju - povsod
lahko prispeva k izboljšanju kakovosti.

V okviru usposabljanj, ki so potekala na Inštitutu za Psihologijo Univerze v Pécsu, smo v
več primerih preizkusili uporabo točkovnih sistemov. Izkušnje so potrdile rezultate, ki jih je opisal
Sheldon, povratne informacije pa so dobile bolj pozitivno, spodbudno in razumljivo obliko. Tako
so študenti bolje razumeli svoje dejavnosti med semestrom in si lahko sami določili cilje (končne
ocene), ki so jih želeli doseči. Vendar pa sistem točk ne motivira le študentov, temveč tudi
inštruktorjem omogoča podroben, tehtan in stalen pregled aktivnosti študentov v semestru, kar je
lahko podlaga za oblikovanje sistema prilagojenih povratnih informacij. V tem smislu lahko takšna
struktura z motivacijo, preglednostjo in igrivostjo služi interesom tako učencev kot učiteljev.
Če povzamemo, je pri ponovnem razmisleku o socialnem vključevanju zdaj družabne in rastoče
net generacije izjemno pomembno, da se zavedamo, da je mehanizem notranje motivacije veliko
bolj učinkovit in trajen kot zunanja motivacija, za katere aktiviranje je še posebej primerna
igrifikacija. Človek namreč instinktivno obožuje motivacijske elemente, ki določajo igrivo okolje,
kot so novosti, raziskovanje neznanih področij, vznemirljive pustolovščine, možnosti

ustvarjalnosti, pa tudi izkušnja pretočnosti in veselje do same dejavnosti. To je še posebej
presenetljivo za pripadnike mlade generacije net generacije, ki se ne bi mogli več odmakniti od
sveta iger - ne glede na to, ali delajo, študirajo ali se samo zabavajo. Oni so tisti, ki čakajo, da se
novi institucionalni sistemi, ki temeljijo na igralcih, zlasti izobraževalne ustanove, končno
preoblikujejo in obnovijo.
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[Richard Fromann: Gamification - the society of Homo Ludens under construction?]
V zvezi z izobraževanjem, ki temelji na igrah, se raziskovalec vrti okoli igrifikacije z različnih
vidikov, saj se zaveda, da svet odraslih začenja prepoznavati »resnost« iger in njihovo moč
izboljševanja kakovosti življenja. Glede na nove trende, nekateri govorijo o tem, da bodo
gospodarstvo, izobraževanje, zaposlovanje v prihodnosti in vsa področja življenja kot celota na
bistveni ravni prežeti z mehanizmom delovanja igre, kar se skupno imenuje igrifikacija.

Znanstveni poskusi in raziskave v drugi polovici dvajsetega stoletja so pokazali, da
tradicionalni motivacijski mehanizmi »nagrada-kazen« dolgoročno niso uspešni. Tekst povzema
spremembe, ki jih je glede na motivacijske študije doživela človekova motivacija: trenutno je čas
motivacije 3,0, pri čemer je poudarek na notranji moči motivacije, tj. človeka ne motivira nagrada,
temveč občutek zadovoljstva med opravljanjem dejavnosti. Avtor vidi igrifikacijo kot orodje za

doseganje tega cilja. V svoji študiji je med letoma 2011 in 2013 raziskoval spletne igre. Osrednja
tema njegove triletne longitudinalne študije spletnih igralcev, ki jo je začel februarja 2011, je bilo
vprašanje vpliva spletnih iger vlog na igralce. Kako vpliva na osebnost in človeške odnose?
Raziskava je vključevala spletne ankete, intervjuje z igralci ter psihološke in motivacijske teste. V
času priprave tega poročila je vprašalnik za spletne igralce izpolnilo 12 425 igralcev, od tega 58 %
moških in 42 % žensk s povprečno starostjo 28 let.
Po podatkih raziskave madžarski spletni igralci v povprečju igrajo spletne igre 3 ure na dan,
običajno 2-3 leta, vendar se »življenjski cikel« intenzivnosti iger začne zmanjševati po 4-5 letih.
Igralci vlog v povprečju igrajo s tremi spletnimi liki (avatarji), ki so večinoma istega spola kot igralec,
zanimivo pa je, da ženske igrajo z več liki, medtem ko imajo moški v primerjavi z ženskami raje like
nasprotnega spola. Glede na rezultate vprašalnika igralci igrajo predvsem zato, da bi se preprosto
sprostili in odklopili. Poleg tega so zelo pomembni cilji tudi raziskovanje pustolovskega sveta igre,
doseganje maksimalne zmogljivosti in negovanje odnosov. Čeprav so motivi tekmovalnega tipa
med igralci vlog močni, lahko velja trditev, da vrednote, ki so z vidika skupnosti bolj destruktivne,

sploh niso značilne, tako da sta bila najšibkejša motiva v odgovorih prav pridobivanje moči in
premagovanje drugih.
Igralci so povedali, da so spletne igre, ki so jih igrali, večinoma izboljšale njihove sposobnosti
timskega dela, komunikacije in reševanja problemov.
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[Mária Adrienn Dombi: Methodological approaches to game pedagogy]
Mária Dombi meni, da je vloga igre v pedagogiki zelo pomembna, saj uči in razvija sposobnosti
(npr. učne in športne igre), vzgaja (npr. gledališke igre), sprošča, osvežuje in zabava (npr. gibalne
igre, družabne igre). Namen njegove študije je opozoriti na pomen učenja in poučevanja preko
igre. Mária Dombi poučuje pedagoške in psihološke vidike igre, zlasti glede možnosti njene
metodične uporabe, v okviru modula pedagogike igre. Pri usposabljanju vzgojiteljev v vrtcu se

poučuje teoretično znanje o pedagogiki igre, ki ga je mogoče opazovati tudi v strokovni praksi v
vrtcu. V študiji avtor predstavi predmete, ki so pomembni pri usposabljanju, nato pa teorijo
primerja s prakso. Pri usposabljanju v vrtcu so študenti tri leta raziskovali učinkovitost modulov
programa usposabljanja. Raziskovalne metode: intervju, opazovanje, beleženje in vaje za

obdelavo razmišljanj.
Na podlagi teoretičnih spoznanj in usmerjenega opazovanja dejavnosti iger v praksi, so bile v
študentskih delavnicah razvite naslednje ravni igre.
Predšolski otrok bi moral:

● izbrati igro, ki ustreza njegovim ali njenim potrebam in starosti; ter mu omogoča, da se
vanjo lahko zatopi;
● sodelovati v skupni igri;
● biti neodvisen, imeti proaktivne izraze;
● razviti pozitivna čustva do vrstnikov;
● aktivno sodelovati v igrah, ki zahtevajo trud in spretnost.
Starostna diferenciacija je bila očitna pri razvoju ravni otroške igre v tretjem letu življenja,
igralne navade 3-4-letnih otrok pa so bile analizirane predvsem z vidika začenjanja in sodelovanja

v igri. Oblikujejo se na diferenciran, a skladen način ter pri tem uporabljajo svoje praktične
izkušnje. Dopolnjujejo svoja prejšnja mnenja, včasih jih tudi izničijo, in so pozorni na individualne
razlike. Značilnosti dejavnosti iger ob koncu predšolskega obdobja so navedene v nadaljevanju
in predvsem oblikujejo pričakovanja. Otrok, star 5-7 let, naj bi bil sposoben spoznati pravila igre;

upoštevati naučena pravila; izdelati preproste modele in lutke; imeti lastne zamisli in predloge;
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pravilno izbrati materiale in pripomočke za določene dejavnosti; biti sposoben igrati lastne
izkušnje; sprejeti predloge in zamisli vrstnikov.
Zaključki razprave na delavnici:
● otrok je sposoben vztrajati pri igri in se ukvarjati s temo igre v sodelovanju z vrstniki,
● pri njegovi igri prevladuje igra vlog,
● prilagodi se pravilom igre,
● zna prevzeti vlogo, razdeliti vloge in organizirati igro vlog,
● se nauči osnovnih navad skupne igre,
● je lahko brez najljubše igrače,
● igra različne vrste iger.
Po njihovih ugotovitvah postane igra resnično osebnostno-gradbeni dejavnik, ko je
izvajanje raziskovalnega akcijskega učenja vključeno v kompleksne dejavnosti.
[Éva Taródiné dr. Cseszka: Competitiveness, human capital investment, lifelong learning.
The role of adult education and training in developing successful labor market
competencies.]
Avtorica v uvodu svoje študije opisuje, da je najpomembnejši vir današnjega gospodarstva znanje
in njegovo nenehno zagotavljanje. Zato nenehne in hitre spremembe v svetu predstavljajo vse

večje izzive za posameznike in družbo. Poleg leksikalnega znanja, je treba pridobiti tudi
prilagodljivo, prenosljivo znanje, in razviti dobra znanja in spretnosti prepoznavanja in reševanja
težav ter odgovorno, proaktivno ravnanje v nenehno spreminjajočih se okoliščinah. Druge ključne
kompetence so dobra komunikacijska znanja in spretnosti, ekipno delo, ustvarjalnost, odpornost
na stres, odprtost, pripravljenost na kompromise in prilagodljivost
●

Izobraževanje odraslih je na Madžarskem danes skupni izraz, ki zajema vse oglaševano
izobraževanje za odrasle: v socialističnem obdobju se je uporabljal za zaključek
nedokončanega osnovnega izobraževanja, danes pa ta skupni izraz označuje tudi
poklicno izobraževanje za pridobitev prve diplome, stalno poklicno kvalifikacijo,
usposabljanje za zaposlitev in dopolnilno usposabljanje.
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●

Poleg tega podjetja svojim zaposlenim nudijo usposabljanja na domu. Cilj teh usposabljanj
je, da si ljudje lahko zagotovijo delovno mesto in so na njem učinkoviti.

V povzetku je opisala naslednje ugotovitve:
●

trenutni ekonomski in socialni odnosi v izobraževanju odraslih niso usklajeni,

●

ekonomska in socialna mobilnost v izobraževanju gresta v različne smeri, tako da se
socialne razlike povečujejo, namesto da bi se zmanjševale, saj je udeležba v
izobraževanju odraslih na Madžarskem za vsako socialno skupino zelo različna,

●

na področju izobraževanja odraslih ni prišlo do praktičnih sprememb, ki bi odraslim
učencem zagotovile programe za izboljšanje dejanskih priložnosti in izravnavo
prikrajšanosti, ki bi jim pomagala pri vstopu na trg dela.

[Ferenc Mező - Katalin Mező: Creativity and its development]
Avtorji študije poskušajo združiti različne koncepte ustvarjalnosti ter različna orodja in
metode, ki se uporabljajo za njen razvoj.
Konceptualne opredelitve ustvarjalnosti so razdeljene v šest glavnih skupin:
1. Opredelitve, ki temeljijo na »geštalt« terapiji ali zaznavanju: Ponovni razmislek,
ponovno združevanje idej.
2. Koncepti, ki temeljijo na končnih proizvodih ali inovacijah: Upošteva se ustvarjanje novih
stvari, ustvarjanje nečesa.
3. Estetske ali ekspresivne opredelitve: Koncepti, ki se osredotočajo na samoizražanje.

4. Psihoanalitični ali dinamični pristopi: Koncepti, ki izhajajo iz freudovske misli.
5. Koncepti, ki se osredotočajo na razmišljanje o rešitvah.
6. Druge opredelitve, ki niso navedene ali vključene nikjer drugje.
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Ustvarjalnost sama je lahko preučena s štirih vidikov:
● okolje: ali je dovolj spodbud, reda; ali je vse primerno za razvoj ustvarjalnosti.
● ustvarjalni izdelek: končni rezultat ustvarjalnega procesa
● ustvarjalni proces: zamisel in njena izvedba
● ustvarjalna oseba

Osnovne tehnike razvoja ustvarjalnosti: te so tehnike, ki se lahko uporabljajo brez resnejšega
razvoja, podobnega programom:
● Brainstorming: pravilo brainstorminga: kritika in vrednotenje sta prepovedana; bolj divja
je misel, boljša je; več misli je, boljše je; in priporočljivo jih je kombinirati.

● Tehnika reševanja problemov Synectics: doseganje novih, inovativnih perspektiv.
● Miselni zemljevid: miselni zemljevid je orodje za zbiranje misli o določenem
problemskem področju.
● Ustvarjalno reševanje problemov: sestavljajo ga trije koraki: iskanje dejstev, iskanje idej,
iskanje rešitve. Obstajajo tudi napredni modeli z več stopnjami.
● Metoda KJ: člani skupine zapišejo ideje o določenem problemu na kartico, ki jo nato
sortirajo itd.
● Hierarhična metoda: predlagane rešitve je treba razvrstiti v skupine, ki so hierarhično
združene.
● Metoda »petih razlogov«: za določeno težavo petkrat ponovimo vprašanje zakaj, da bi
ugotovili, kaj je vzrok težave.
● Uporaba mreže asociacij, tabele in zapiskov: namen je celostna in globalna obdelava
informacij, preureditev razpoložljivih informacij in lažje razumevanje odnosov med njimi.
● Ustvarjanje metafor: spreten jezik, komunikacija s podobami.
● Bombardiranje idej: model v šestih korakih. Prvi korak je izbira treh vidikov, na podlagi
katerih ocenimo rešitev problema, nato oblikovanje treh osnovnih idej, oblikovanje treh
različic na osnovno idejo, oblikovanje kombinacij, izbira treh obetavnih rešitev in miselni

eksperiment.
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Zgornje tehnike so bile v prvi vrsti namenjene študentom, vendar izkušnje kažejo, da so
učinkovite in se uporabljajo na delovnem mestu, v podjetjih in pri razvoju izdelkov.
(Szentiványi, T. (2000) -A kreativitás fejlesztése játszással és játékok segítségével).
Metoda, imenovana lateralno razmišljanje, predstavlja reševanje problema, za katerega sicer
obstaja veliko možnih rešitev, vendar pa moramo med njimi izbrati najosnovnejšo in jo sprejeti s

pomočjo horizontalnega razmišljanja. V številnih scenarijih so rešitve veliko preprostejše, kot si
mislimo, vendar pa je najpreprostejšo pot pogosto težko videti, zato lahko izberemo nerazumno
zapleteno in težavno ter sploh ne pomislimo na tisto očitno pot, ki bi jo lahko izbrali. Razmišljanje
izven okvirjev je dober način za razvijanje ustvarjalnosti, saj se morate prisiliti razmišljati o stvareh,
o katerih sicer ne bi, na primer o številnih načinih uporabe preprostega svinčnika. Uporabljate ga
lahko kot ravnilo, z njim se lahko popraskate po ušesih in ga uporabljate za številne druge stvari.
Dobra možnost za besedno igro je tudi opisovanje pregovorov.
[Báthory Németh, A. (2012) Kreativitás fejlesztése - Tréning háttéranyag]
Obstaja več vrst znane metode, imenovane brainstorming, ki je ena najučinkovitejših
metod za spodbujanje ustvarjalnosti pri izobraževanju odraslih. Lestvena tehnika se uporablja pri
4-7 udeležencih, ki poskušajo najti rešitve za težave. Nato se pridruži tretja oseba, ki rešitve
poskuša najti, brez da bi poznala rezultate, do katerih sta druga dva člana že prišla. Metoda

poteka takole: eden za drugim. Druga možnost je brainwriting, pri katerem vsak napiše svoje
rešitve in zamisli na list papirja ter jih posreduje osebi, ki sedi poleg njega v krogu. Dobra metoda
je lahko tudi obraten brainstorming. Pri tem udeleženci ne poskušajo najti rešitev za izboljšanje
določene situacije, temveč iščejo načine, kako jo poslabšati. Pri charette brainstormingu obstajajo
različne izolirane skupine z vodji. Ko s svojimi skupinami najdejo nekaj rešitev, se preselijo v
drugo skupino in poskušajo delati z rešitvami, ki jih je našla prejšnja skupina.

[Illés, Zs; Szabó, K; Szemere A. (2015) JÁTÉK HATÁROK NÉLKÜL]
Mnogi odrasli, tudi študenti komunikologije in medijskih študij, imajo težave z javnim
nastopanjem ter težko argumentirajo in utemeljujejo. Obe dejavnosti zahtevata določeno mero
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ustvarjalnosti. Namizne igre in igre vlog so dobra orodja za razvijanje komunikacijskih in
razumskih znanj in spretnosti ter spodbujanje ustvarjalnosti. Najboljše igre za to so Activity,
Bullshit, Who wants to be a Sweetie?, Taboo, Karaoke Jeopardy…

III. 3. Sklepi
Na podlagi pregleda literature je bilo zabeleženo in predstavljeno ustrezno število del o
metodah, ki se uporabljajo za krepitev ustvarjalnosti, izobraževanje odraslih in učenje preko iger,
v angleškem, madžarskem, slovenskem in romunskem jeziku, pri čemer so nekatera od njih v
celoti dostopna na spletu.

Pregled literature je razkril izkušnje raziskovalcev, ki sodelujejo pri projektu Game-ED, na
področju izobraževanja, usmerjenega v ustvarjalnost in učenje preko iger, kar jim omogoča, da
svojo sedanjo raziskovalno dejavnost opirajo na predhodno delo.
Pregled literature prav tako ni razkril nobene zbirke metod, ki se uporabljajo za
krepitev ustvarjalnosti pri izobraževanju odraslih, ali primerov najboljših praks, kako
krepiti ustvarjalnost pri izobraževanju odraslih, zaradi česar so dejavnosti in intelektualni
rezultati projekta Game-ED zelo pomembni, uporabni in aktualni.
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IV. ZBIRKA METOD IN UČNIH PRISTOPOV ZA RAZVIJANJE USTVARJALNIH
SPRETNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
IV.1. Uvod
Zbirko metod za razvijanje ustvarjalnih spretnosti na področju izobraževanja odraslih so
razvili člani projekta Game-ED. Zbirka je eden od končnih rezultatov raziskave, ki so jo izvedli
projektni partnerji in je vključevala predhodne faze ugotavljanja in opredeljevanja glavnih
referenčnih konceptov projekta (izobraževanje odraslih, kompetence, spretnosti oz. veščine,
ustvarjalnost itd.), anketo na podlagi vprašalnika in analizo potreb v povezavi z veščinami 21.
stoletja, izvedeno med izobraževalci odraslih in udeleženci izobraževanja odraslih, ter pregled
literature, osredotočen na ugotavljanje stanja na področju raziskav metod za krepitev
ustvarjalnosti na področju izobraževanju odraslih na nacionalni ravni v vsaki državi partnerjev
projekta. Tako analiza potreb kot pregled literature sta pokazala, da je potrebno pri učečih se
vseh starosti razvijati ustvarjalne spretnosti, ki so bistvene za osebno in poklicno
samoiniciativnost, prožnost, prilagodljivost, napredek in razvoj na trenutnem in prihodnjem trgu
dela. Pokazalo se je tudi, da izobraževalci odraslih potrebujejo sodobno, inovativno, zanimivo in
privlačno gradivo za usposabljanje in poučevanje, ki jim lahko pomaga pri razvijanju ustvarjalnosti
pri udeležencih izobraževanja odraslih. Analiza potreb je pokazala, da udeleženci na področju
izobraževanja odraslih potrebujejo prožno, prilagodljivo usposabljanje, ki je na voljo tako »v živo«
kot preko spleta, in temelji na novih, inovativnih in privlačnih učnih gradivih, ki jih motivirajo in
spodbujajo k nenehnemu vključevanju v vseživljenjsko učenje, kar je osnovni pogoj za osebni in
poklicni razvoj. Na podlagi raziskav, opravljenih v začetni fazi projekta, ter rezultatov pregleda
literature in analize potreb, so projektni partnerji izbrali več metod, ki bodo uporabljene za
spodbujanje ustvarjalnosti na področju izobraževanja odraslih.
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IV.2. Zbirka metod in učnih pristopov za razvijanje ustvarjalnih spretnosti na področju
izobraževanja odraslih
IV.2.1. Učenje s snovanjem iger (ang. Game Design-Based Learning - GDBL)
Wu in Wang (2012) opredeljujeta učenje s snovanjem iger (GDBL) kot učni pristop, pri
katerem so učeči se spodbujeni k sprejemanju snovalskih odločitev (Spieler in Slany, 2018) za
razvoj lastnih iger ali spreminjanje obstoječih iger na podlagi izbranega okvira za razvoj iger.
Številni raziskovalci (Kafai, 2012; Tzuo idr., 2012; Harackiewicz idr., 2014; Guzdial, 2015; Qian &
Clark, 2016; Spieler & Slany, 2018) so prepoznali učinkovitost in pozitiven vpliv na poučevanje in
učenje z uporabo GDBL. Kafai (2012) trdi, da je učenje najučinkovitejše, če so učeči se vključeni v
proces snovanja, ki vključuje izdelavo artefaktov ali objektov, saj to spodbuja njihovo razmišljanje
in učenje, zlasti če snujejo nekaj, kar je zanje osebno in pomembno. Snovanje iger je še posebej
kompleksen primer oblikovanja artefaktov, saj od učečih se zahteva poznavanje medijev in
tehnologije (Qian in Clark, 2016), poleg tega pa morajo biti sposobni kritično razmišljati,
interpretirati, uporabljati in gledati na svoje obstoječe znanje z več vidikov (Rogers in Scaife,
1998). GDBL izboljšuje področja učenja predmetov, saj lahko učeči se s procesom ponovne
interpretacije in ustvarjanja rekonstruirajo svoje obstoječe razumevanje, znanje, pomene in celo
vrednote (Tzuo idr., 2012). To je navdihujoče in lahko poveča tudi njihovo zanimanje za učenje,
saj imajo učeči se, ko na znanje gledajo z različnih perspektiv, občutek uporabnosti, pomembnosti
in samostojnosti (Harackiewicz idr., 2014). Poleg tega lahko kontekst, v katerem se igra razvija,
vpliva na uspešnost in namero učečih se, da ustvarijo projekte, ki prenašajo znanje in spretnosti
iz prejšnjih dejavnosti (Guzdial, 2015). Snovanje iger prinaša tudi druge koristi. Te vključujejo
razvijanje pomembnih spretnosti, kot so analiza, sinteza, vrednotenje, pregledovanje,
načrtovanje in spremljanje (Wu in Wang, 2012), izboljšanje spretnosti reševanja problemov,
spodbujanje razvoja spretnosti ustvarjalnega razmišljanja (Spieler in Slany, 2018), ki se naravno
pojavijo med procesom ustvarjanja igre (Sanford in Madill, 2007), izboljšanje kritičnega mišljenja,
omogočanje razvoja spretnosti 21. stoletja (Quian in Clark, 2016) in na splošno povečanje
motivacije za učenje (Seaborn, El-Nasr, Milam in Young, 2012).
Zelo pomemben vidik GDBL je njegova socialna komponenta, saj spodbuja sodelovanje in
vključenost prek timskega dela (Spieler & Slany, 2018).
Ko učeči se prevzamejo vlogo oblikovalcev iger, postanejo tako imenovani "socio-tehnični
inženirji", ki morajo upoštevati različne vidike igre, ki jo oblikujejo. Če imajo določeno
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oblikovalsko zamisel o tem, kako v igro vključiti določeno znanje, jo morajo jasno izraziti in
zagovarjati razloge zanjo, postaviti hipoteze in jih preizkusiti, upoštevati pa morajo tudi
morebitne oblikovalske težave, ki bi se lahko pojavile. Vse to zahteva premislek o tehnoloških,
družbenih, komunikacijskih in umetniških vprašanjih v smislu znanstvenega razmišljanja:
preizkušanje hipotez in teorij, razmišljanje in popravljanje na podlagi dokazov (Lambert, 2016).
GDBL postaja tudi bolj smiseln pristop k učenju, saj se učeči se danes ne osredotočajo več
le na negativne vidike iger, temveč prepoznavajo tudi njihove pozitivne lastnosti, kot so socialno
vključevanje, razvoj spretnosti in izobraževalna vrednost. Tudi učitelji današnjih učečih se bodo
verjetno imeli večjo notranjo motivacijo, da jo bodo pozneje uporabljali pri svojem delu (Wu in
Wang, 2012).
Pregled relevantne literature (Carbonaro Szafron., Cutumisu, Schaeffer 2010; Spieler &
Slany, 2018; Wu &Wang, 2012) s področja GDBL kaže, da je bilo vključevanje učenja na podlagi
snovanja iger uspešno uporabljeno v številnih različnih disciplinah. Večina jih kaže, da je GDBL
priljubljen pristop za seznanjanje učečih se z ustreznimi temami s področja računalništva, s
poudarkom na programiranju, konceptualnem razmišljanju, pridobivanju spretnosti in
kompetenc za delo z IKT, inženirstvu, umetni inteligenci, podatkovnih strukturah in Boolean
logiki. Najdemo lahko tudi primere iz drugih disciplin, kot so jezikovne spretnosti, oblikovanje in
umetnost. Najpomembneje pa je, da obstajajo dokazi, da ga je mogoče učinkovito uporabiti za
poučevanje digitalne pismenosti, ki je za učitelje bistvenega pomena (Zapušek in Rugelj, 2014).
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IV.2.2. Učenje z igrami (ang. Game-Based Learning - GBL)
Igra je širok pojem, ki se uporablja v številnih kontekstih, zato ni splošno sprejete
opredelitve tega pojma. Definicija igre, ki se pogosto uporablja v kontekstu učenja z igrami, je
definicija Salena in Zimmermana (2004), ki jo opredeljujeta kot "sistem, v katerem igralci
sodelujejo v umetnem konfliktu, določenem s pravili, ki vodi do merljivega izida". Čeprav se
opredelitev pojma od avtorja do avtorja razlikuje, obstaja večje soglasje glede opredelitve glavnih
značilnosti igre. Predstavili bomo dve (Prensky, 2001; Muller, 2014), ki sta verjetno najbolj vplivni
na področju učenja z igrami. Prensky (2001), eden od pionirjev na področju uporabe iger v
izobraževanju, je opisal sedem ključnih elementov iger, ki jih je mogoče uporabiti tudi v
izobraževalnem okolju: 1) Igra temelji na zgodbi, ki zagotavlja okvir in povezuje dele igre v
prepoznavno celoto; 2) V igri poskušajo igralci doseči cilje in izzive, povezane z zgodbo; 3) Sledijo
pravilom, ki dajejo igri strukturo in ji dodajajo nekatere dodatne izzive; 4) Igralec sodeluje v igri
tako, da aktivno sodeluje z drugimi ljudmi, ki se pojavljajo v igri ali v igralnem okolju; 5) Običajno
so v odnosu konflikta ali tekmovanja; 6) Interakcija v igri daje igralcu občutek nadzora nad
dogodki in nad možnostmi vplivanja na potek igre in 7) Okolje igre se igralcu običajno odzove z
izidom ali kakšno drugo povratno informacijo, ki mu omogoča, da kadar koli preveri ustreznost
svojih dejanj in uspešnost svojega napredka pri doseganju ciljev v igri Muller (2014) opredeljuje
naslednje značilnosti igre: temelji na pravilih in sledi jasno opredeljenim pravilom igre; je odzivna,
omogoča igralčeva dejanja ter zagotavlja povratne informacije in odzive sistema; je zahtevna in
pogosto vsebuje element naključja; napredek v igri je običajno kumulativen in odraža prejšnja
dejanja; in končno, igre so vabljive in motivirajo igralca za sodelovanje.
Številni avtorji so opredelili ključne značilnosti, ki jih morajo imeti igre, da bi bile uporabne
v izobraževalnem kontekstu. Gross (2013) trdi, da morajo imeti digitalne igre za izobraževalne
namene jasno opredeljene učne cilje ter spodbujati razvoj pomembnih strategij in spretnosti za
izboljšanje kognitivnih in intelektualnih sposobnosti učečih se. Po Malonu (1981) in Garrisu
(2002) so elementi, ki prispevajo k izobraževalni vrednosti digitalnih iger, senzorični dražljaji
(vizualne in slušne predstavitve učnega gradiva), domišljija (kontekst, predstavljen v namišljenem
okolju), izziv (zahtevna ali spodbudna situacija) in radovednost (želja po znanju ali učenju). Te
elemente je treba vključiti v integrirano platformo za strukturiranje ciljev in pravil, smiseln učni
kontekst, zanimivo zgodbo, takojšnje povratne informacije, visoko stopnjo interaktivnosti, izziv
in tekmovanje, naključne elemente presenečenja ter bogato učno okolje. Igra se lahko uporablja
za učenje, ker vključuje duševno (in včasih tudi telesno) stimulacijo in razvija praktične spretnosti
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- igralec se mora odločati, izbirati, določati prioritete, reševati probleme itd. Takojšnja nagrada
(in povratne informacije) je pomemben motivator, bodisi v obliki igre (več življenja, dostop do
novih ravni itd.) bodisi v obliki nevroloških dražljajev (občutek sreče, občutek dosežka itd.). Igre
so lahko družbena okolja, včasih vključujejo velike porazdeljene skupnosti. Zahtevajo veščine
samostojnega učenja (igralci morajo pogosto sami poiskati informacije, da bi obvladali igro),
omogočajo prenos učnih vsebin iz drugih resničnosti in so izkustvene narave ter nagovarjajo več
čutov (Babtista in Carvalho, 2010). Van Eck (2006) trdi, da so igre in igranje lahko učinkovita učna
okolja ne zato, ker so zabavne, temveč zato, ker so poglobljene, od igralcev zahtevajo pogosto
sprejemanje pomembnih odločitev, imajo jasne cilje, se prilagajajo vsakemu igralcu posebej in
vključujejo družbena omrežja.
V zvezi z uporabo iger v izobraževanju kot pedagoškega pristopa Qian in Clark (2016)
opredeljujeta učenje z igrami (GBL) kot okolje, v katerem vsebina igre in igranje spodbujata
pridobivanje znanja in spretnosti ter v katerem dejavnosti igre vključujejo prostor za reševanje
problemov in izzive, ki igralcem/učencem dajejo občutek izpolnjenosti. Prensky (2001) in Gee
(2003) sta učenje z igrami opredelila kot proces učenja s pomočjo digitalnih iger. Navedla sta, da
lahko igre motivirajo učenje in s tem povečajo možnost doseganja želenih učnih rezultatov. Plass
in drugi (2012) so GBL opredelili kot skupek dejavnosti, pri katerih je učna naloga preoblikovana
tako, da je bolj zanimiva, smiselna in na koncu učinkovitejša za učenje kot naloga brez igre ali
igrificirana. Plass in drugi (2015) so razvili na igrah temelječ okvir, ki predstavlja teoretično
podlago za ta pristop.
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Slika 1 Učenje z igrami

Učinkovitost učenja z igrami je bila preučena v različnih okoljih in pedagoških kontekstih. Rezultati
kažejo, da GBL običajno pozitivno vpliva na stališča, spodbuja boljše učne rezultate (Vogel idr.,
2006) in kognitivne dosežke (Young idr., 2012), pozitivno vpliva na motivacijo (Connolly idr., 2012)
in pridobivanje veščin reševanja problemov (Li & Tsai, 2013). Obstajajo trdni dokazi, da GBL vpliva
na razvoj veščin 21. stoletja (Binkley idr., 2012).
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IV.2.3. Sodelovalno učenje (ang. Collaborative learning)

Opredelitev pojma
Po Dillenbourgu in Fischerju (2007) sodelovalno učenje opisuje razmere, v katerih naj bi
določene oblike interakcije med ljudmi sprožile mehanizme učenja. V tradicionalnih
izobraževalnih okoljih sodelovalno učenje vključuje skupino učencev, ki sodelujejo, da bi dosegli
skupni učni cilj. Takšne dejavnosti so povezane z znatnim izboljšanjem učnih rezultatov (Sun idr.,
2018).
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Teoretična podlaga sodelovalnega učenja so sociokulturne teorije, ki učeče združujejo v
učne pare, skupine ali skupnosti, kjer učeči se skupaj z drugimi člani oblikujejo vprašanja,
razpravljajo o idejah, iščejo rešitve, izpolnjujejo naloge ter razmišljajo o svojih mislih in izkušnjah
(Hsu in Ching, 2013). Učenje torej poteka v dejavnostih, osredotočenih na učečega se, tako da
učeči se gradijo skupno razumevanje ter razvijajo kritično in refleksivno mišljenje. Z napredkom
mobilne tehnologije in razvojem mobilnih aplikacij se odpirajo številne nove možnosti za
računalniško podprto sodelovalno učenje (Ryberg, Davidsen in Hodgson, 2018). Teorije
sodelovalnega učenja se razlikujejo, vendar na splošno temeljijo na konceptu, da je učenje
naravno družbeno dejanje in da učenje poteka s pogovorom, reševanjem problemov in
prizadevanjem za razumevanje sveta (What is collaborative learning? 2019).
Tipologija
Igranje v parih/skupinah (npr. športne igre, družabne igre, igre vlog).
Predstavitev posebnosti metode
Sodelovalno učenje je aktivno sodelovanje učečih se pri obdelavi in sintezi informacij ali
konceptov. Učeči se sodelujejo pri projektih, ki od njih zahtevajo skupinsko delo in skupno
raziskovanje konceptov, ki so jim predstavljeni. Z zagovarjanjem lastnih stališč, preoblikovanjem
idej in eksperimentiranjem s sošolci bodo kot skupina prišli do boljšega razumevanja, kot bi ga
lahko kot posamezniki (What is Collaborative Learning?, 2019). Vloga učitelja je zelo pomembna
pri ustvarjanju primernega učnega okolja za sodelovalno učenje. Vloga učitelja je, da načrtuje in
pripravi urnik, oblikuje zahteve in dejavnosti predmeta, določi cilje in pričakovanja, spremlja delo
in usmerja učeče se na pravo pot, olajša komunikacijo v skupini, vodi razprave, pripravlja
odgovore na vprašanja, zagotavlja povratne informacije ter ocenjuje in analizira opravljeno delo.
Učiteljeva vloga vodje v pedagoškem procesu vključuje ustvarjanje bogatih učnih okolij in
dejavnosti, ki omogočajo povezovanje predhodnega znanja z novimi informacijami, zagotavljanje
priložnosti za sodelovanje in reševanje problemov ter oblikovanje avtentičnih nalog ali opravil.
Prednosti in slabosti
Pogosta težava pri sodelovalnem delu je, da vsi udeleženci niso (enako) vključeni v naloge.
Dobro načrtovane dejavnosti, razdelitev vlog med posamezne učeče se, opazovanje učečih se pri
delu in končna analiza lahko pomagajo zagotoviti, da so vsi člani skupine dejavno vključeni. Kelly
(2018) in Roell (2018) navajata nekatere prednosti ali značilnosti skupin za sodelovalno učenje:
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● Pozitivna soodvisnost: učeči se počutijo povezane, med vsemi člani skupine obstaja
soodvisnost in pozitivna interakcija med člani za doseganje uspeha celotne skupine.
● Individualna odgovornost: vsak posameznik v skupini ima svojo vlogo in odgovornost
ter zagotavlja, da je delo učečih se enakomerno porazdeljeno med vse člane. To je mogoče doseči
z rubrikami, ki določajo odgovornosti vsakega posameznika, v pomoč pa sta lahko tudi učiteljev
nadzor in medsebojno ocenjevanje.
● Heterogene skupine: Vsak učeči se prinese svojo idejo, nov način pogleda na problem,
učeči se začnejo razmišljati na drugačen način in kritično ovrednotijo svoja stališča.
● Vodstvene vloge so deljene: Učeči se si delijo vlogo vodje, tako da imajo vsi nadzor nad
delom skupine.
● Odgovornost drug za drugega: v sodelovalnih učnih skupinah si morajo učeči se deliti
odgovornost za celoten projekt ali katere koli skupne dejavnosti in rezultate.
● Poudarek na kognitivnih in socialnih ciljih ter učenje veščin sodelovanja: Bistvo
skupinskega dela je sodelovanje, ki ga učitelj običajno neposredno omenja tudi v svojih navodilih,
ob koncu dela pa ga oceni po vnaprej določenih merilih.
● Učitelj opazuje in po potrebi usmerja: poudarek je na skupinskem delu in skupinski
dinamiki. Učitelj uporablja merila za ocenjevanje dela učečih se, opazuje ob več priložnostih in po
potrebi tudi pri samem skupinskem delu, da bi zagotovil učinkovitejše skupinsko delo. Učitelj
deluje kot oseba, ki usmerja učni proces in učenje v skupini.
● Skupine analizirajo svojo uspešnost: od učečih se pričakuje, da ocenijo svojo uspešnost
v skupini. Učitelj poskrbi, da učeči se odgovarjajo na evalvacijske vprašalnike, ki se nanašajo na
dela vseh udeležencev, vključno svojega (samoocenjevanje). Po ocenjevanju se učeči in učitelj
pogovorijo o vprašanjih, ki so se pojavila med delom v skupini.
Primer uporabe pristopa na področju izobraževanja odraslih
Halili, Razak in Zainuddin (2015) so na Univerzi Malaya izvedli študijo, ki se je osredotočila
na uporabo orodja za sodelovanje Wiggio v podporo poučevanju in učenju. Ta aplikacija omogoča
sodelovanje, interaktivnost, gradnjo znanja ter izmenjavo idej in informacij prek spleta. V študiji
je sodelovalo 5 udeležencev, ki so pozitivno ocenili uporabo sodelovalnega orodja Wiggio in med
drugim navedli, da so: zaradi uporabe orodja Wiggio postali bolj odgovorni pri delu z vrstniki;
izboljšali so samostojno učenje (znanje so pridobili sami ali od vrstnikov, učitelj je pomagal le po
potrebi); skupno delo z orodjem Wiggio je učeče motiviralo in pripeljalo do večje samozavesti pri
izražanju idej; delo v skupini, izmenjava idej in učenje od vrstnikov so pripeljali do boljšega
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razumevanja vsebine in s tem do pripravljenosti na delo pri pouku ter aktivnega sodelovanja pri
pouku itd.

Povzetek, zaključki
Sodelovalno učenje ima lahko, če je pravilno zasnovano, veliko pozitivnih lastnosti in vodi
k učinkovitemu učenju. V zadnjih letih se je z razvojem tehnologije pojavilo vse več orodij, ki
podpirajo sodelovalno učenje. Njihove pozitivne učinke na izobraževalni proces potrjujejo tudi
številne raziskave. De-La-Feunte idr. (2012) poročajo o boljšem sodelovanju učečih, boljših
rezultatih in boljšem odnosu do obravnavanih vsebin z uporabo spletnega učnega okolja Moodle
in mobilnih naprav za uvedbo sodelovalnih in tekmovalnih nalog pri računalništvu; Hsu in Ching
(2013) poročata o boljšem razumevanju konceptov, uporabi novega znanja in učinkovitejšem
reševanju problemov, večji zavzetosti učečih in večji delovni motivaciji z uporabo posebej
oblikovane programske opreme na pametnih telefonih za skupinsko delo na področju medicine;
Kukulska-Hulme & Viberg (2018) pa navajata, da se učeči ob uporabi različnih naprav in orodij za
učenje jezikov poleg motivacije in zanimanja tudi zabavajo, kažejo pozitiven odnos in zavzetost
ter razvijajo samozavest in občutek pripadnosti skupini.
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IV.2.4. Projektno učenje (ang. Project-based learning)

Opredelitev pojma
Projektno učenje kot pristop k učenju in poučevanju je uveljavljeno že vrsto let in se
uporablja na različnih vsebinskih področjih in na vseh stopnjah izobraževanja (Knoll, 1997). Izraz
projektna metoda je leta 1918 omenil William H. Kilpatrick v prispevku za svojo knjigo Teachers'
Notes. Zapisal je, da je osnovni vzvod metode intres učečega se za preučevanje, vrednotenje,
spoznavanje ali izdelavo izdelka, povezanega z motivacijsko situacijo v življenju. Kilpatrick je
metodo razdelil na podlagi poznavanja dela Johna Deweyja, ki je poročal o prednosti neposrednih
izkušenj učečega v učnem procesu. Avtor Fallik (2008) poudarja, da so to metodo v prvi polovici
dvajsetega stoletja v izobraževanju pogosto uporabljali tudi v številnih evropskih državah, Rusiji
in Izraelu. Vendar je bila razširjenost projektnega učenja najbolj izrazita v zadnjih desetletjih, ko
je bilo o izkušnjah z njegovo uporabo napisanih tudi največ strokovnih in znanstvenih člankov
(Ferk Savec, 2009). Projektno učenje je celovit pristop, ki organizira poučevanje in učenje na
podlagi projektov (Thomas, 2000), pri katerih učeči se raziskujejo avtentične probleme. Projektno
učenje je učna metoda, pri kateri se učeči učijo novih konceptov na izbranem vsebinskem
področju z uporabo elementov raziskovalnega pristopa, pri čemer se osredotočajo na izdelavo
projektne naloge ali izdelka. Pri tej metodi se učeči namesto akademskih, poenostavljenih nalog
naučijo reševati kompleksne probleme iz resničnega sveta, hkrati pa razvijajo spretnosti za
samostojno učenje in skupinsko delo (Baihaqi idr., 2020; Balyk idr., 2021; Martínez-Monés idr.,
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2005). Tradicionalno sta dve glavni komponenti (Land in Greene, 2000) projektnega dela
naslednji: (a) učeči se ustvarijo vprašanje ali problem, ki služi za organizacijo in spodbujanje učnih
potreb, in (b) učeči se ustvarijo končni izdelek ali niz izdelkov za rešitev izvedenega spodbudnega
vprašanja ali problemov.
Tipologija
Inovativne metode poučevanja, projektno učenje, projektno delo, sodelovalno učenje.
Predstavitev posebnosti metode
Na podlagi primerjalne analize meril različnih avtorjev izpostavljamo osem ključnih meril
za projektno učenje:
● Pomembnost teme za življenjske izkušnje učečih se;
● interdisciplinarni pristop;
● načrtovane in namenske dejavnosti, pri katerih so akterji učeči se sami;
● upoštevanje interesov, učnih stilov in sposobnosti učečih se;
● razvijanje medosebnih odnosov, komunikacijskih spretnosti in spretnosti sodelovanja;
● osredotočenost na učni proces;
● odprtost učnega procesa;
● z ocenjevanjem se vrednoti izvajanje projektnega učnega dela in projektni izdelek
(Gudjons, 1986; Kraft, 2005 v Ferk Savec, 2009).
Glavne faze učnega procesa pri projektnem delu, kot jih je opredelil Frey (1982, v Ferk
Savec, 2009), so (1) pobuda, (2) snovanje projekta, (3) načrtovanje izvedbe projekta, (4) izvedba
projekta in (5) zaključna faza. Posamezne podfazne faze so: usmerjanje (metainterakcija) in
usklajevanje (fiksna točka).
Prednosti in slabosti
Časovni razpored:
Projektno učno delo je glede trajanja projektnega dela zelo raznoliko. Barke in Harsch
(2001, v Ferk Savec, 2009) ugotavljata, da je projektnemu učenju pogosto namenjen poseben
teden v šolskem letu (t. i. projektni teden) ali pa se projektni pouk izvaja v daljšem časovnem
obdobju, ki je usklajeno z rednim šolskim dnem. V slednjem primeru so projekti razdeljeni na
majhne, srednje in velike projekte. Majhni projekti trajajo od dve do šest ur. Običajno se izvajajo
kot blokovni pouk (dve ali tri ure skupaj). Srednji projekti lahko trajajo od dveh dni do enega
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tedna. Primernejši so za starejše učence ali odrasle. Veliki projekti lahko trajajo od enega tedna
do enega leta. V takih projektih pogosto sodeluje več skupin učencev ali celo več šol.
Ciljna skupina
Projektno učenje se lahko izvaja na različnih starostnih stopnjah: v vrtcu, prvem, drugem
in tretjem razredu osnovne šole, srednji šoli, na univerzi in v izobraževanju odraslih (Ferk Savec,
2009).
Organizacijske oblike za projektno učenje
Poteka lahko v različnih organizacijskih oblikah (t. i. projektnih skupinah): V projektnih
skupinah se izvajajo različne oblike dela: individualno delo, delo v paru ali v skupini. Med
opisanimi možnimi organizacijskimi oblikami je za izvajanje projektnega učenja najprimernejša
oblika dela v paru ali skupini, saj možnost sodelovanja med člani projektne skupine spodbuja
razvoj medosebnih odnosov ter veščin komuniciranja in sodelovanja, kar je zaželeno tako z vidika
kakovosti projekta kot tudi razvoja splošnih kompetenc učečega se. Ni nujno, da projektne
skupine potekajo v razredu, ampak se lahko oblikujejo tudi v okviru šolskih organizacij in klubov
ter društev zunaj šole (Ferk Savec, 2009).
Primer uporabe pristopa na področju izobraževanja odraslih
Učitelj enega od razredov je želel svoje učence spodbuditi k sodelovanju v svoji skupnosti.
Najprej so se pogovarjali o tem, kaj je skupnost. Nato so se pogovarjali o težavah v svojih
skupnostih. Učeči se so sestavili seznam problemov, ki po njihovem mnenju zadevajo njihove
skupnosti, nato pa so ta seznam zožili na najbolj pereče probleme. Naslednji korak je bila anketa,
s katero so od skupnosti zbrali informacije o teh problemih. S tem skupinskim delom so učeči se
razvijali pismenost in socialne spretnosti. Po analizi odgovorov iz soseske so se učeči se odločili,
da želijo ustvariti forumsko sobo za dijake (Von Kotze in Cooper, 2000).
Povzetek, zaključki
Projektno učenje je dinamična vrsta učenja, ki učečim se omogoča, da delajo na realnih
scenarijih, ki se v resničnem svetu verjetno ne bi zgodili (npr. usposabljanje za upravljanje v
prestrukturiranih podjetjih). Učeči se se učijo tako, da se ukvarjajo s problemi in izzivi iz
vsakdanjega življenja, kar jim omogoča globlje razumevanje učnih vsebin. Učečim se omogoča
učenje v sodelovalnih učnih situacijah, kar spodbuja veščine timskega dela in sodelovanja, ki so
pomembne v številnih učnih situacijah odraslih. Vendar je ena od pomanjkljivosti projektnega
učenja ta, da ni vedno najboljša metoda učenja pri delu z učečimi se, ki prihajajo iz različnih kultur
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in imajo zelo različna ozadja, saj se metode reševanja problemov razlikujejo od kulture do kulture
(Conlan, Grabowski in Smith, 2003).
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IV.2.5. Problemsko učenje (ang. Problem-based learning - PBL)
Opredelitev pojma
Problemsko učenje je učni pristop, ki učečim se omogoča, da kritično razmišljajo,
analizirajo in rešujejo kompleksne probleme iz resničnega življenja, najdejo, ovrednotijo in
uporabijo ustrezne učne vire, sodelujejo, pokažejo učinkovite komunikacijske spretnosti in
postanejo vseživljenjski učenci (Baturay in Bay, 2010). Tri osnovna načela, po katerih se PBL
razlikuje od tistih, ki te metodologije ne uporabljajo, so, da je za sprožitev učenja potreben
problem; da PBL ni samostojna učna metoda, saj vključuje več učnih pristopov in metod; ter da
je skoraj vedno osredotočena na učečega se (Sendag in Odabasi, 2009).
Formalno je bilo problemsko učenje ustanovljeno in uvedeno kot učna metoda leta 1968
na fakulteti za zdravstvene vede McMaster College v Hamiltonu v Ontariu v Kanadi, vendar je bil
njegov koncept v preteklosti že večkrat uporabljen (Savery, 2006).
Prvotno je bil razmeroma linearen in je imel togo strukturo. Vendar se je problemsko
učenje od takrat razvilo v učno metodo, ki se osredotoča predvsem na učeče se in njihov učni
proces pri reševanju resničnih problemov in izzivov. Od prvotne uporabe za seznanjanje
študentov medicine z realno uporabo znanstvenega znanja je prehodilo dolgo pot. V zadnjih
desetletjih se je razširilo tudi v drugih oblikah visokošolskega izobraževanja, pa tudi v poklicnem
usposabljanju, na lokalnih šolah in trgovskih šolah (Spence, 2001).
Glavna načela problemskega učenja so povezana s tremi pristopi:
● Kognitivni pristop - učenje je organizirano okoli problema, ki je osrednje načelo za
razvijanje motivacije. Problem je izhodišče za učni proces, učenje je kontekstualizirano in
utemeljeno na lastnih izkušnjah učečih se.
● Vsebinski pristop - gre predvsem za interdisciplinarno učenje, pri katerem tradicionalne
predmetne meje in metode niso le poudarjene, temveč tudi vključene. V tem primeru so
zgledna praksa in učni rezultati dobri primeri učnih ciljev. Poleg tega odnos med teorijo in
prakso podpira dejstvo, da učni proces vključuje analitični pristop z uporabo teorije pri
analizi problemov in metodi reševanja problemov.
● Socialni pristop - problemsko učenje je skupinsko učenje. Ta perspektiva predstavlja učni
proces problemskega učenja kot družbeno dejanje, v katerem potekajo enaki procesi kot
v družbi (de Graaff in Kolmos, 2007).
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Tipologija
Inovativne metode poučevanja, problemsko učenje, veščine reševanja problemov,
sodelovalno učenje.
Predstavitev posebnosti metode
Faze problemskega učenja:
1. Razložite osnovne pojme - veliko pojmov je učečim se neznanih. Nove in neznane pojme
je treba osvetliti z razpravo, ne da bi od učečih se zahtevali, da so jih že temeljito rešili. Omejitve
problema določi učitelj.
2. Opredelitev problema - Številni pojmi so učečim se neznani. Nove in neznane koncepte
je treba osvetliti z razpravo, pri čemer ni treba, da so jih že predhodno poglobljeno obravnavali.
Mejne pogoje problema določi učitelj.
3. Analiza problema - zbiranje idej, ki vodijo k rešitvi določenega problema. Učeči se
aktivirajo svoje predhodno znanje in postavljajo nerešena vprašanja. V tej fazi podrobno preučijo
situacijo, razvozlajo razloge za problem in oblikujejo hipoteze. Tehnika, ki se najpogosteje
uporablja v tej fazi, je viharjenje možganov (brainstorming).
4. Poglobljeno raziskovanje problema - povzamejo ideje, ki so nastale v fazi analize
problema, in oblikujejo ključne besede. Zbrane ideje organizirajte v skladu z vprašanji "zakaj" in
"kako". Pogosto je povzetek vseh zbranih idej predstavljen v diagramu poteka, ki ponazarja
povezave med vsakim odprtim vprašanjem in ustrezno idejo ali odgovorom za rešitev problema.
5. Oblikovanje učnih ciljev - Na podlagi temeljite raziskave problema skupina učečih se
izbere cilje ali vprašanja, na katera se želi osredotočiti. V skladu s tem si razdelijo naloge in
poskušajo oblikovati ali izbrati ključno vprašanje. Na koncu skupina pripravi sklep o izbiri ciljev in
razdelitvi nalog.
6. Samostojna študija - individualno delo, pri katerem posameznik raziskuje literaturo v
skladu s cilji iz faze izbire ciljev in vprašanj. Glavna naloga učečega se je iskanje različnih študijskih
virov, ki mu bodo pomagali oblikovati odgovore na vprašanja in razrešiti morebitne preostale
nejasnosti.
7. Sinteza in uporaba znanja - medsebojno se obveščajo o novih ugotovitvah in rezultatih
neodvisne študije (faza 6) ter primerjajo pridobljene rezultate. Na podlagi novih ugotovitev
ocenijo, ali lahko problem obravnavajo bolj poglobljeno, in preverijo razumevanje problema med
vsemi člani skupine. Če obstajajo nerešena vprašanja, se učeči se odločijo, ali bodo ponovili faze
problemskega učenja, začenši s fazo poglobljenega raziskovanja problema (faza 4).
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Glede na aktivno vlogo učečih se pri pridobivanju znanja bi bilo neprimerno, če bi s testi
ocenjevali le znanje, pridobljeno s strokovnega vidika. Zato skušamo ocenjevanje oblikovati tako,
da vključuje vrednotenje zaključka vsake faze problemskega učenja (npr. ustreznost opredelitve
izhodišča problema, ustreznost in poglobljenost pregleda literature, ustreznost predlaganih
rešitev), samoocenjevanje (refleksija učnega procesa, refleksija skupinskega dela itd.) in
medsebojno vrednotenje (npr. vrednotenje dela drugih učečih se v vsaki fazi problemskega
učenja).
Obstaja več značilnosti, ki so temeljne za problemsko učenje, saj se je razširilo na številne
situacije poučevanja odraslih (ETEC 510, 2016):
● V ospredju mora biti učeči se, ki mora biti odgovoren za svoje učenje.
● Problem, ki je predstavljen učečim se, mora biti povezan z resničnim svetom in ne sme
imeti formalne strukture, da se spodbudi kritično razmišljanje in omogoči učečim se, da sami
določijo omejitve glede možnih rešitev (Srinivasan idr., 2007).
● Učeči se ne smejo biti omejeni glede vrste virov ali informacij, ki jih lahko uporabijo za
ustvarjanje rešitev. To učečim se omogoča, da se problemov lotijo z različnih vidikov in tematskih
področij.
● Učeči se naj sodelujejo z drugimi učečimi se v majhnih skupinah ali timih, pri čemer naj
se sklicujejo, predlagajo, razpravljajo in izmenjujejo zamisli, da bi izboljšali svoje razumevanje
zapletenosti problema.
● Pomen temeljitega poročanja, ki usmerja in zaključuje problem, je ključna sestavina
problemskega učenja v izobraževanju odraslih (Savery, 2006).
Prednosti in slabosti
V nasprotju z drugimi oblikami izobraževanja, ki se osredotočajo na pripravo na življenje,
je namen izobraževanja odraslih pomagati učečim se osebam pri uspešnejšem in učinkovitejšem
opravljanju nalog, reševanju konfliktov in ocenjevanju odločitev v njihovem življenju. Problemsko
učenje odraslim pomaga izboljšati njihove sposobnosti analitičnega in kritičnega mišljenja ter
aktivno vključuje njihov um z reševanjem realnih problemov, s katerimi se učenci lahko srečujejo
vsak dan (ETEC 510, 2016).
Dokazano je, da problemsko učenje povečuje stopnjo ohranjanja znanja pri učečih se in v
primerjavi s tradicionalnimi metodami poučevanja zagotavlja učne koristi v daljšem časovnem
obdobju (Miflin, 2004). Poleg tega ima problemsko učenje neposredne koristi tudi za odrasle
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učeče se, saj prispeva k razvoju spretnosti reševanja problemov, sodelovanju, motivaciji in
vseživljenjskemu učenju (Hmelo-Silver in Barrows, 2004).
Problemsko učenje ima veliko pozitivnih učnih prednosti, vendar je tudi veliko izzivov, s
katerimi se mora izobraževalec odraslih spopasti, da bi zagotovil uspeh v izobraževanju odraslih.
Učeči se in učitelji se včasih težko prilagodijo problemskemu učenju, zlasti če so navajeni bolj
tradicionalnih metod poučevanja. Število formalnih predavanj in razprav je treba zmanjšati, učeči
se pa morajo razviti spretnosti samostojnega učenja. Prav tako morajo prilagoditi svoje
razmišljanje, da ne bodo osredotočeni le na iskanje enega "pravilnega" odgovora (Mills, 2006).
Učitelji bodo morda morali za uspešno izvajanje problemskega učenja nameniti več časa
in sredstev. Učeči se morajo imeti dovolj časa za analizo konceptov, idej, teorij in načel, učno
gradivo pa je treba oblikovati in pripraviti vnaprej. Poleg tega mora biti učitelj dobro pripravljen,
da učeče se usmerja k problemskemu učenju, izbiri problemov in oblikovanju majhnih učnih
skupin (Peterson, 2004). Težaven izziv je tudi morebitni zunanji pritisk institucionalnih ali
oddelčnih politik glede vsebine učnega načrta in učnih ciljev, ki lahko odvrača od izvajanja
problemskega učenja. Nazadnje morajo učitelji sprejeti pregledne metode ocenjevanja, ki se
osredotočajo na proces reševanja problemov. Učitelji se pogosto odločajo za kombinacijo
individualnega, skupinskega in vrstniškega ocenjevanja.
Poleg številnih prednosti, ki jih problemsko učenje ponuja izobraževanju odraslih, ta učna
strategija prinaša tudi številne izzive. Problemsko učenje se najbolje izvaja v okviru
kombiniranega učnega pristopa, ki vključuje problemsko učenje in različne učne metode, kot so
predavanja, razprave, projekti in primeri. Na ta način učeči se odrasli pridobijo dodatne
informacije in lahko predmetne vsebine vključijo v rešitve, ki jih ustvarijo. Čeprav se izobraževalci
odraslih pri poskusih izvajanja problemskega učenja zagotovo soočajo z izzivi, so možni učni
rezultati temeljni in dragoceni za učeče se v številnih kontekstih izobraževanja odraslih.
Primer uporabe pristopa na področju izobraževanja odraslih
Kot primer izpostavljamo glavne ugotovitve študije primera, ki sta jo pripravila Hsu in Hsu
(2020). Udeleženci so bili odrasli študenti, ki so na univerzi obiskovali predmet "Wealth
Management Practise". Pri tečaju je sodelovalo osemnajst učečih se. V študiji je načrt oblikovan
na podlagi filozofije poučevanja in ciljev poučevanja. Glavni čas izvajanja študije je čas
poučevanja. Akcijske strategije tega načrta so prikazane na spodnji sliki (Hsu in Hsu, 2020).
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Slika 2 Strategije poučevanja

Rezultati so pokazali, da so učeči se dosegli precejšnje učne uspehe. Rezultati raziskave
potrjujejo, da je poučevanje PBL, integrirano s situacijskimi primeri, bistveno izboljšalo
učinkovitost strokovnega učenja. V primerjavi z drugimi poslovnimi predmeti so finančni
predmeti zahtevnejši, imajo veliko teoretičnih vsebin ter zahtevajo izračune in izpeljave. Učeči se
morajo običajno prenašati ta dolgočasen učni proces. Še težje pa je znanje iz učnega procesa
pretvoriti v svoje spretnosti. Rezultati študije primera kažejo, da je to mogoče s pravilno
izvedenim PBL in skrbno pripravljenimi gradivi (Hsu in Hsu, 2020).
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Povzetek, zaključki
Problemsko učenje (PBL) in izobraževanje odraslih imata veliko skupnih učnih elementov,
ciljev in rezultatov. Pomagata vzajemno povečati koristi procesa poučevanja in učenja za odrasle
udeležence izobraževanja. Poudarek problemskega učenja je na poskusu aktivnega vključevanja
učečih se v proces reševanja problemov. V aktivni vlogi morajo učeči se uporabiti svoje
predhodne spretnosti, znanje in izkušnje, da oblikujejo, načrtujejo in razvijajo rešitve problemov,
ki se običajno pojavljajo v realnih scenarijih (Savery, 2006).
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IV.2.6. Učenje z igrami pripovedovanja zgodb
1: Pripovedovalne (ali pustolovske) igre uporabljajo pripovedna orodja za pripovedovanje
zgodbe, udeleženci ali igralci pa lahko s svojimi odločitvami vplivajo na izid zgodbe.
2: igre pripovedovanja zgodb
3: Vse igre pripovedujejo svoje zgodbe in zgodbe so zelo dragocen osrednji del naše zgodovine,
kulture in družbe. Od otroštva naprej se učimo s poslušanjem, branjem in gledanjem zgodb. Pri
branju knjig ali gledanju filmov smo "tretje osebe", ki so le gledalci dogodkov, v igrah pa smo v
vlogi protagonista in lahko s svojimi odločitvami vplivamo na dogodke v zgodbi. Sami pišemo
svojo zgodbo. S pisanjem zgodb, snovanjem izzivov in iskanjem načinov za njihovo premagovanje
lahko razvijamo ustvarjalnost, kritično mišljenje in spretnosti kompleksnega reševanja
problemov.
4: Igre pripovedovanja zgodb v mnogih primerih temeljijo na besedilu ali govoru, kar je lahko tako
prednost kot slabost, saj ne potrebujejo posebnih igralnih orodij, vendar pa "igranje" na podlagi
besedila ali govora za nekatere učeče se morda ni optimalno. Pri metodi, imenovani DST, se staro
poučevanje, ki temelji na pripovedovanju zgodb, meša z uporabo tehnologij, tako da lahko učeči
se svoje zgodbe oblikujejo z avdiovizualnimi elementi, s telefoni snemajo kratke posnetke, jih
urejajo itd. Z ustvarjenimi večpredstavnostnimi vsebinami lahko v razredu na zanimiv in zabaven
način predstavijo določene dele vsebine.
5: "Igra" je lahko pisanje zgodbe od začetka, pri čemer učeči se drug za drugim pripovedujejo o
naslednjem dogodku v zgodbi in naslednjem dejanju ali odločitvi glavnega junaka, ki izhaja iz
vnaprej dogovorjene situacije; v bistvu je to podobno nekakšnemu brainstormingu. Na ta način
lahko zgradimo celotno zgodbo in pozneje analiziramo dogodke v njej. Razmišljamo lahko o
odločitvah, ki smo jih sprejeli, in si poskušamo predstavljati, kakšen bi bil lahko izid, če bi na
določeni točki naše zgodbe sprejeli drugačno odločitev.
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Drugi način uporabe iger pripovedovanja zgodb za izobraževanje je uporaba celotne zgodbe, igre,
ki je bila že napisana in zasnovana ter vsebuje odločitve, ki jih moramo sprejeti, in vsaka odločitev
bo vplivala na končni izid. To je lahko na primer dober način za učenje o trajnosti.
6: Igre pripovedovanja zgodb so lahko zabavna izkušnja tako za otroke kot za odrasle učeče se,
prispevajo k razvoju številnih spretnosti in celo pomagajo pri socialnih spretnostih udeležencev.
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● https://books.google.hu/books?hl=hu&lr=&id=J0KAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA250&dq=učenje+s+pripovedovanjem+igre&ots=3uI2CaCHo
w&sig=Bo5MPaLZyUxRsWz97h8dWfKE7Es&redir_esc=y#v=onepage&q=learning%20wit
h%20storytelling%20games&f=false
● https://www.edutopia.org/blog/game-based-storytelling-matthew-farber
● https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.143.1435&rep=rep1&type=
pdf
● http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/2017/06/digitalis-tortenetmeselesalkalmazasa-termeszettudomanyos-temaju-tantargyi-tartalmak-feldolgozasaban/
IV.2.7. Simulacije, igranje vlog
1: Simulacije so abstrakcije resničnosti, v katerih lahko udeleženci komunicirajo z določenimi
predmeti, osebami in dogodki simulirane resničnosti. Poznamo dve vrsti simulacij, in sicer
simulacije stroj-človek ter simulacije človek-človek. Pri igranju vlog udeleženci delujejo kot različni
ljudje v različnih situacijah.
2: Simulacija, igranje vlog
3: Simulacije in igranje vlog sta metodi, s katerimi se lahko učeči se učijo preko zanimivih in
zabavnih izkušenj in se tako lahko naučijo več o določenih dogodkih, dejavnostih, konceptih itd.
S tema metodama je učeče se enostavno vključiti in jim omogočiti lažje učenje preko učnih
situacij, v katere se lahko tudi vživijo preko sodelovanja pri zanimivih in razburljivih dejavnostih.
Pri strojno-človeški simulaciji računalnik ustvari in predstavi simulacijo, v kateri lahko udeleženec
izvaja različne dejavnosti, to so na primer simulatorji letenja. Pri simulacijah človek-človek pa
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resničnost utelešajo ljudje. Pri igranju vlog osebe nastopajo kot različne osebe, na primer dva
učeča se igrata pogovor med šefom in zaposlenim o višji plači. Igranje vlog razvija empatijo,
ustvarjalnost, komunikacijske spretnosti in daje učečim se koristne izkušnje.
4: Igranje vlog se lahko v razredu učinkovito uporablja za:
● Motiviranje in vključitev učečih se.
● Izboljšanje trenutnih strategij poučevanja.
● Zagotavljanje življenjskih situacij, ki učečim se omogočajo bolj poglobljeno učenje
● Razvoj spretnosti in veščin, ki se uporabljajo v resničnih situacijah (pogajanja, razprava,
timsko delo, sodelovanje, prepričevanje).
● Zagotavljanje priložnosti za kritično opazovanje vrstnikov.
Čeprav gre za zelo prilagodljivo metodo, ki jo je mogoče uporabljati brez uporabe
posebnih orodij, lahko z uporabo tehnologije odpremo nove možnosti in dodatne prednosti
uporabe metode. Z diktafoni, kamerami itd. lahko posnamemo situacije, v katerih smo igrali
vloge, ter jih pozneje v prihodnosti analiziramo in o njih razmišljamo. S tehnologijami pa lahko
ustvarimo situacije igranja vlog, ki jih v neposrednem stiku ne bomo mogli, na primer v spletnih
forumih in razpravah.
Lahko se nam zgodi, da bomo pri uporabi metode težje vključili sramežljive posameznike,
pri posameznikih s slabšimi komunikacijskimi sposobnostmi pa se lahko razvije občutek zadrege.
Simulacije nam omogočajo podobne prednost kot igranje vlog, vendar sta za simulacije
tipa stroj-človek potrebni draga strojna in programska oprema.
5: Simulacije in igranje vlog sta dobri orodji za vadbo scenarijev iz resničnega življenja, kot so
razgovori za službo, prepiri ali celo vožnja avtomobila.
6: Igranje vlog ali simulacije lahko za udeležence ustvarijo zabavno izkušnjo in poleg tega, da se
naučijo novih spretnosti in informacij, jih lahko tudi preizkusijo v praksi v scenarijih, ki so podobni
resničnemu svetu.
Reference
https://justandragogy.wordpress.com/2018/08/07/oktatasi-modszerek-a-szimulacio-aszerepjatek-es-a-jatek/
● https://www.niu.edu/citl/resources/guides/instructional-guide/role-playing.shtml
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IV. 2.8. Videoigre
1: Videoigre so digitalne, avdiovizualne igre s številnimi podzvrstmi.
2: videoigre, video igre v peskovniku, digitalne simulacije
3: Videoigre so v številnih okoliščinah odlično orodje za učenje nečesa z doživljanjem vsebine.
Igranje iger je zabavno, lažje pritegne pozornost učečih se, z avdiovizualnimi elementi pa si lahko
učno snov veliko učinkoviteje zapomnijo. Z videoigrami lahko razvijamo številne spretnosti, kot
so algebra, biologija, programiranje, fizika, vožnja avtomobila, usposabljanje za letenje, jeziki,
kritično mišljenje, izboljšamo pa lahko tudi socialne spretnosti, kot so timsko delo, komunikacija,
oblikovanje skupine in vodstvene sposobnosti.
4: Videoigre so vključujoče, zabavne in jih je mogoče uporabiti na različne načine za razvijanje
določenih spretnosti in pridobivanje znanja, vendar sta lahko potrebna strojna in programska
oprema dragi. Poleg tega so pri številnih igrah naše možnosti vezane na samo osnovni namen
igre. Na primer, igro Civilization III lahko uporabimo tudi za poučevanje zgodovine, vendar v tem
primeru učitelji nimajo možnosti spreminjati same igre, delajo lahko le z "vgrajenimi
nastavitvami" igre, medtem ko obstajajo druge igre, v katerih lahko uporabniki gradijo celotne
svetove in kopije naših realnih okolij.
5: V številnih šolah so ugotovili, da je igro Minecraft mogoče uporabiti za izobraževanje in razvoj
ustvarjalnosti na področju umetnosti, geografije in IT. Leta 2011 so objavili različico igre, ki je bila
izdelana posebej za izobraževalne namene, z imenom MinecraftEdu. Igro Minecraft je mogoče
uporabiti tudi kot geografski zemljevid, na primer Kraljevo geografsko društvo je v Minecraftu
zgradilo celoten zemljevid Velike Britanije, tako da je bilo na ta način lažje analizirati lokacije mest
in plasti kamnin pod njimi. Poleg tega lahko najdemo številne druge zemljevide, na katerih se
lahko sprehodimo po številnih znanih zgodovinskih krajih. S pomočjo koordinat se lahko učenci
in učitelji najdejo v virtualnih svetovih, svoje dogodivščine pa lahko dokumentirajo s "selfiji" in
fotografijami.
Interaktivna 3D simulacijska igra BuildAWorld je razvita v izobraževalne namene in je namenjena
vključevanju učečih se v scenarije iz resničnega sveta, da bi se naučili trajnostnega razvoja,
urbanizma ali energije. Učeči se od 10. leta starosti do univerze se lahko naučijo, kako graditi in
simulirati ter eksperimentirati, na primer postaviti park vetrnih elektrarn in meriti njihove učinke.
Tudi če samih iger ne uporabljamo, se lahko iz njih nekaj naučimo, na primer analiziramo trg in
gospodarstvo v igrah MMORPG ter prepoznamo mehanizme, ki delujejo enako kot v resničnem
svetu.
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6: Videoigre so odlična orodja z več deset možnostmi, vendar od učiteljev zahtevajo določeno
mero digitalnih kompetenc in znanja o uporabljeni videoigri, poleg tega pa so za mnoge šole
morda predrage.
Reference
● Fromann Richárd - Játékoslét 2017, Typotex Kiadó, Budapest
● http://phd.lib.uni-corvinus.hu/916/1/Rab_Arpad.pdf
● https://acerforeducation.acer.com/education-trends/gamification/the-benefits-ofgaming-in-education-the-build-a-world-case/
IV.2.9. Ustvarjalno pisanje
1: Ustvarjalno pisanje v izobraževalnem kontekstu je uporaba inovativnih, na igri temelječih učnih
metod, ki temeljijo na pripovednih elementih, za povečanje ustvarjalnosti in sodelovanja med
učečimi se v učnem procesu.
2: Ustvarjalne tehnike -> tehnike, ki temeljijo na igrah -> pripovedne metode
3: Posebno zasnovane igre lahko pripomorejo k boljšemu sodelovanju, tako da težave pri
pripovedovanju zgodbe v skupini postanejo del izziva igre (Jackson, 2017).
4: Tehnike, ki temeljijo na ustvarjalnem pisanju, je mogoče uporabiti kot odlično orodje za
sodelovanje, kjer sicer enostranske učne naloge postanejo bolj interaktivne, kot je na primer
sestavljanje besedila. Lep primer je orodje, imenovano Writing Buddy (Samuel & Matheas in
Wardrip-Fruin, 2016), ki naj bi služilo vlogi digitalnega partnerja za pisanje, saj združuje avtorske
možnosti programske opreme za pisanje z naravno radovednostjo, ki je značilna za igrane medije.
V njem igralci ustvarjajo in razporejajo dramske odločitvene momente, da bi dosegli določene
cilje zgodbe. Ti dramski momenti se nato izpolnijo tako, da se jim dodelijo dejanja likov. Nazadnje
igralci napišejo prozo in dialoge, s katerimi ta dejanja oživijo. Cilj programa Writing Buddy je
olajšati postopek pisanja, saj ponuja predloge na podlagi simulacije likov in strukture zgodbe.
5: Odličen primer ustvarjalnega učenja na podlagi iger je raziskava Davida Jacksona (2017) o tem,
kako povečati ustvarjalnost pri pisanju zgodb:
Jackson je razvil dve spletni igri, ki sta tvorili spletno platformo Storyjacker
(www.storyjacker.net). Študenti ustvarjalnega pisanja so imeli nalogo, da v majhnih skupinah po
trije ali štirje preizkusijo dve različni spletni igri, Game 1 in Game 2. Igra 1 (Twisted) se začne tako,
da igralcu 1 ponudi osnutek pripovedi in druge namige, ki naj bi ga navdihnili za pisanje zgodbe.
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Igralec 1 nato na podlagi teh namigov napiše začetek zgodbe. Na koncu svojega kroga mora
dodati zaplet (twist) za naslednjega igralca, na primer zamenjati perspektivo. Naslednji igralec
(igralec 2) mora nadaljevati zgodbo in se odzvati na preobrat (npr. zamenjati perspektivo znotraj
pripovedi), na koncu pa določiti svoj preobrat (npr. slika 2). Igra se nadaljuje, dokler se eden od
igralcev ne odloči za naslednji obrat, s katerim bo končal zgodbo.
V igri 2 (Bambus) prvi igralec dobi navdihujoče namige za začetek zgodbe. Nato po potezi prvega
igralca drugi in tretji igralec ponudita alternativna nadaljevanja zgodbe. Prvi igralec nato izbere
eno zgodbo, drugo pa zavrže. Prvi igralec mora nadaljevati izbrano zgodbo, drugi igralec pa napiše
svojo alternativo. Zmagovalca drugega kroga izbere igralec tri. Igralec tri in igralec ena napišeta
naslednji zgodbi, igralec dve izbere in tako naprej. Igra se nadaljuje deset krogov, nakar morajo
pisci zgodbo dokončati.
Po fazi oblikovanja je izbor zgodb, ki so nastale med testiranjem Storyjackerja, ocenila in
komentirala strokovna bralna komisija, sestavljena iz štirih akademikov s področja ustvarjalnega
pisanja z visokošolskih zavodov (HEI) in dveh strokovnjakov iz literarne industrije. Ocene in
komentarji žirije so bili podlaga za končno analizo vrednosti zgodb, ki so nastale z igrami, v okviru
visokošolskega pouka kreativnega pisanja.
6: Pregledana literatura kaže, da je med humanističnimi/umetnostnimi predmeti veliko možnih
področij uporabe tehnik ustvarjalnega pisanja, ki temeljijo na pripovedovanju. Vendar pa
obstajajo nekatere omejitve pri njihovi uporabnosti na področjih, ki bolj temeljijo na STEM, kjer
ustvarjalnega pisanja kot metode ni mogoče enostavno uporabiti v učnem načrtu. Kljub temu
lahko z mešanjem tega pripovednega pristopa z drugimi metodami za spodbujanje ustvarjalnosti,
obravnavanimi v tem pregledu (npr. simulacije, videoigre, blokovno programiranje itd.), postane
izvedljiva izobraževalna praksa na področju izobraževanja odraslih.
Reference
● Grainger, T., Goouch, K., & Lambirth, A. (2005). Creativity and Writing: Developing Voice
and
Verve
in
the
Classroom
(1st
ed.).
Routledge.
URL: https://doi.org/10.4324/9780203391075
● Jackson, D. (2017). Can Games Help Creative Writing Students to Collaborate on StoryWriting Tasks?. International Journal of Game-Based Learning (IJGBL), 7(3), 38-50. URL:
http://doi.org/10.4018/IJGBL.2017070104
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● Samuel B., Mateas M., Wardrip-Fruin N. (2016). The Design of Writing Buddy: A MixedInitiative Approach Towards Computational Story Collaboration. In: Nack F., Gordon A.
(eds) Interactive Storytelling. ICIDS 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 10045.
IV. 2.10. Blokovno kodiranje/programiranje
1: Blokovno kodiranje je uporaba programskega okolja tipa "povleci in spusti", v katerem bloki
predstavljajo kodo.
2: Programiranje, blokovno kodiranje, programiranje z vlečenjem in spuščanjem
3: Gre za dober način za pridobivanje osnov računalniškega razmišljanja s pomočjo vizualnih
elementov v nasprotju s kodiranjem, ki temelji na besedilu. Čeprav gre za začetno dejavnost na
področju programiranja, se metoda uporablja pri razvoju iger v priljubljenih igralnih okoljih, kjer
najdemo že pripravljene dele kode, kot sta Unreal Engine ali Unity Engine. Blokovno kodiranje ali
celo programiranje kot celota prispeva k ustvarjalnosti, kritičnemu razmišljanju in spretnostim
reševanja kompleksnih problemov.
4: Blokovno kodiranje in programiranje sta dobri metodi, ki ju lahko uporabljajo tako otroci kot
odrasli. Na primer, roboti LEGO Mindstorm so ustrezni primeri na področju izobraževanja za
kodiranje blokov za otroke, ki lahko pridejo do različnih idej, kot je avtomobil, ki lahko "vidi" stene
pred seboj in se obrne nazaj, ali celo robot, ki lahko reši Rubikovo kocko s pomočjo vgrajenih
svetlobnih senzorjev in programiranih algoritmov reševanja. Vendar so ta orodja draga in v
številnih šolah nimajo finančnih sredstev za njihov nakup, poleg tega pa učitelji morda nimajo
dovolj znanja, da bi jih lahko učinkovito poučevali.
5: Raziskovalci na področju izobraževanja so ugotovili, da so programska orodja, ki temeljijo na
blokih, vse pogostejša pri uvajalnem pouku računalništva v srednjih šolah. Takšni konteksti se
precej razlikujejo od mlajšega občinstva in neformalnih okolij, kjer se ta orodja pogosteje
uporabljajo. Dijaki so poročali, da k enostavnosti blokovnega programiranja prispevajo številni
dejavniki, vključno z opisom blokov v naravnem jeziku, interakcija sestavljanja z vlečenjem in
spuščanjem ter enostavnim brskanjem po naravnem jeziku blokov. Vendar pa so dijaki opredelili
tudi slabosti blokovnega programiranja v primerjavi z običajnim pristopom, ki temelji na besedilu,
vključno z zaznanim pomanjkanjem pristnosti in manjšo zmogljivostjo orodij (Weintrop,
Wilensky, 2015).
6: Price in Barnes (2015) sta raziskala najboj osnovno značilnost blokovnih kodirnih okolij,
blokovni vmesnik, in ga neposredno primerjala z besedilnimi ustrezniki, da bi ugotovila, kateri je
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učinkovitejši v kontekstu programiranja za začetnike. Ugotovila sta, da čeprav se zdi, da vmesnik
ni vplival na odnos uporabnikov ali zaznano težavnost, so učeči se, ki so uporabljali blokovski
vmesnik, porabili manj časa “zunaj” naloge in opravili več ciljev dejavnosti v krajšem času, zato
se zdi blokovno programiranje veljavna alternativa besedilnim različicam.
Na podlagi teh raziskovalnih podatkov domnevamo, da je uporaba blokovnega programiranja v
izobraževanju odraslih "izvedljiva bližnjica" v primerjavi z besedilnim pristopom pri poučevanju
osnovnih načel programiranja.
Reference
A Scratch programozás - Iskolatévé: kódolás, 4. rész (Scratch: Block programming)
https://www.youtube.com/watch?v=HVC0Up4Wouc
David Weintrop, Uri Wilensky (2015). To block or not to block, that is the question: students'
perceptions of blocks-based programming. In Proceedings of the 14th International Conference
on Interaction Design and Children (IDC '15). Association for Computing Machinery, New York,
NY, USA, 199–208.
DOI: https://doi.org/10.1145/2771839.2771860
Google Blockly. A Visual Programming Editor.
URL: https://developers.google.com/blockly
Thomas W. Price, Tiffany Barnes (2015). Comparing Textual and Block Interfaces in a Novice
Programming Environment. In Proceedings of the eleventh annual International Conference on
International Computing Education Research (ICER '15). Association for Computing Machinery,
New York, NY, USA, 91–99.
DOI: https://doi.org/10.1145/2787622.2787712
IV. 2.11. Miselni eksperiment
Opredelitev pojma
Zamisel o miselnih eksperimentih se je rodila leta 1883. Miselni eksperiment in modeli, zlasti pa
aplikacijski miselni modeli, so na teoretični ravni znanstvenega spoznanja pogosto povezani z
določenim raziskovalnim postopkom. V miselnem eksperimentu je domišljija orodje za kognicijo.
Udeleženci raziskujejo posledice namišljene situacije. V nekem smislu miselni eksperiment ni nič
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drugega kot postopek ustvarjanja teoretičnih modelov in razmišljanja z njimi. V zgodovini
znanosti je ta pristop zelo pogost, saj usmerja pozornost na eksperimentalni, praktični del
znanosti, ne da bi pri tem izgubil tesen stik s teorijami.
Miselni poskusi se pojavljajo tudi v večini filozofskih disciplin. Tako njihovo filozofsko preučevanje
presega ožja vprašanja filozofije znanosti in postane metafilozofija v smislu, da se z njim lahko
naučimo novih stvari o metodah in načinih filozofije.
Več informacij:
● Galilei: Mathematical Arguments and Proofs. Európa, 1986.
● Galileo: Dialogues. Európa, 1959.
● Márta Fehér: "Galileo's model error". Világosság 1998/1.
● Horowitz, Massey (eds.): Thought Experiments in Science and Philosophy. Rowman &
Littlefield, 1991.
● Lakatos: Evidence and refutations. Typotex, 1998.
Tipologija miselnih eksperimentov:
Obstajajo stvarni, konceptualni in evalvacijski miselni poskusi.
Opozoriti je treba, da v literaturi ni popolnega soglasja glede razlikovanja in razvrščanja glavnih
vrst miselnih poskusov.
Predstavitev posebnosti metode
Najpomembnejši segmenti miselnega eksperimenta:
● oblikovanje teoretičnega modela na podlagi opredeljenih pravil
● ustvarjanje idealnih pogojev za model na podlagi istih pravil
● zavestne in načrtovane spremembe in kombinacije pogojev ter njihov vpliv na model
● zavestna in natančna uporaba objektivnih zakonov ter uporaba znanstveno ugotovljenih
dejstev na vseh stopnjah miselnega eksperimenta, kar izključuje popolno samovoljo in
neutemeljeno domišljijo.
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Prednosti in slabosti
Prednosti:
● Čeprav velikokrat ni mogoče izvesti pravega eksperimenta, lahko z miselnimi poskusi
pridobimo edinstvene izkušnje.
● Razvija ustvarjalnost z načrtovanjem in ustvarjanjem novih situacij.
● Razvija logiko, vidi povezave in medsebojne odnose z upoštevanjem logičnega postopka,
razvija pozornost in razmišljanje.
● Zaradi njihovega motivacijskega učinka je udeležence enostavno povabiti k eksperimentu,
igralni situaciji.
● Razvija komunikacijo v povezavi z igralno situacijo.
● Lahko izboljša obvladovanje konfliktov zaradi različnih perspektiv.
● Udeleženci se naučijo postavljati vprašanja, ki omogočajo napredek v študiji.
● Udeleženci lahko vidijo, ustvarjajo in doživljajo neznane, nove situacije v varnih razmerah,
kar hkrati razvija odprtost in preudarnost.
● Med poskusom se lahko naučimo novih vedenj.
● Zahteve po opremi in materialu so majhne.
Slabosti:
● Časovni potek miselnih eksperimentov lahko traja več ur, vendar je to tudi prednost, saj
ohranja pozornost dlje časa, navdihuje udeležence.
● Lahko ga uporabljajo govorci istega jezika.
Primer njegove uporabe v izobraževanju odraslih
Miselni eksperiment se lahko široko uporablja, tako npr. tudi v izobraževanju in šolskih
raziskavah. Uporaba te metode v izobraževanju spodbuja razvoj načina razmišljanja,
ustvarjalnosti in reševanja problemov udeležencev.
Pri miselnem eksperimentu udeleženci najprej predstavijo problem in postavijo vprašanja. S
pravimi vprašanji so postopki učinkoviti in uspešni. Uporaba miselnih eksperimentov v
izobraževanju odraslih:
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Miselni poskusi se uporabljajo na področju etike, filozofije in fizike. Poleg tega je ta metoda
odlična za razvijanje naslednjih spretnosti:
Reševanje problemov: med miselnim eksperimentom se v pogovoru pojavijo pogledi in ideje, ki
drug drugega navdihujejo in vplivajo drug na drugega, na podlagi česar udeleženci skupaj poiščejo
rešitev.
Odkrivanje napak in analiza tveganj: na podlagi teoretičnega modela je mogoče raziskati in
spoznati napake in tveganja, s katerimi se udeleženci usposabljanja ne morejo srečati v resničnem
življenju. Z vsem tem je mogoče razviti sposobnost reševanja problemov in ustvarjalnost.
Odgovornost: Med miselnimi poskusi se pojavlja nešteto situacij, ki se v vsakdanjem življenju ne
morejo ali ne pojavljajo pogosto. Vendar pa je doživljanje teh situacij v miselnih eksperimentih
priložnost, da zanje prevzamemo odgovornost in tako pridobimo nove izkušnje.
Povzetek, zaključki
Miselni poskusi so zelo koristni za razjasnitev nekaterih problemov. Prednost miselnega
eksperimenta pred realnim eksperimentom je v tem, da omogoča odpravo pomožne okoliščine,
ki je za raziskavo nepomembna. Z vrsto vprašanj lahko udeleženci pridobijo novo znanje. Čeprav
je miselni eksperiment zelo uporabno in razvojno orodje, se v izobraževanju uporablja na zelo
malo mestih. Vendar pa uporaba te metode v izobraževanju spodbuja razvoj načina razmišljanja,
ustvarjalnosti, zavedanja situacije, komunikacije in reševanja problemov udeležencev. Nadaljnji
podrobnejši učinki in rezultati so podrobno opisani v razdelku 4.
Med miselnimi eksperimenti lahko udeleženci ne le spoznajo nove misli in perspektive,
temveč imajo tudi priložnost, da sami vidijo, kako razmišljajo in kako deluje njihov intelekt. Pri
eksperimentih lahko vidijo, kako razmišljajo, kako, iz česa in na kakšni podlagi sklepajo. Glede na
to, da je ustvarjalnost urejanje pojmov in misli, ki so človeku na voljo, na edinstven način, je
vpogled v delovanje mišljenja in intelekta v tem procesu zelo pomemben.
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IV.2.12. Strateške in namizne igre z edinstveno igralno mehaniko (družina izdelkov Castle Of
Mind )

Opredelitev pojma
Strateške družabne igre so veja družabnih iger, v katerih je med igranjem poudarjena strategija,
izbira najprimernejše strategije pa vodi do zmage.
Družina izdelkov Castle Of Mind je niz iger, ki temeljijo na edinstveni igralni mehaniki (COM
igralna mehanika). Ustvarjanje edinstvene igralne mehanike in iger je povezano z imenom Balázs
Török-Szabó. Cilj ustvarjalca je bil ustvariti igre, s katerimi je mogoče med igro na kompleksen
način razvijati igralčevo mišljenje in z mišljenjem povezane kompetence.
Tipologija
Vrste strateških iger:
● za dva ali več igralcev
● namenjeni otrokom in/ali odraslim
● tematski ali abstraktni
Zato je bilo izdelanih ali se pripravlja več različic družine izdelkov Castle Of Mind:
● abstraktno za dva igralca
● tematski za otroke
● za štiri igralce
● družinska različica
Predstavitev posebnosti metode
Igre iz družine izdelkov COM simulirajo način razmišljanja. Njihovo gonilo je novo, zato ni mogoče
uporabiti vzorcev iz drugih iger (šah, mlin ali katera koli druga igra). Njihova pravila so preprosta
in se jih je lahko naučiti.
Osnovno igro lahko igrata dve osebi ali dve ekipi. Oba igralca imata svoje figure, ki jih lahko
premikata v skladu s pravili. Edinstvena značilnost vsake različice igre je, da do “zadetka” nikoli
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ne pride tam, kjer se figurice premikajo - tako lahko igra uči, da se učinek dejanja ne pojavi vedno
neposredno na mestu dejanja. Za zmago morajo igralci opazovati in biti pozorni na celotno igralno
polje.
V igri ni naključnega dejavnika, izid je popolnoma odvisen od igralca in vključuje možnost
neskončne ponovitve.
Pomemben element je tudi to, da se igralci lahko sami odločijo, kateremu kosu in barvi dajejo
večji pomen in vrednost - in to lahko kadar koli sproti spreminjajo.
Abstraktna različica igre je leta 2019 prejela posebno nagrado Country Game Play Day in nagrado
občinstva v kategoriji družinskih družabnih iger.
Prednosti in slabosti
Prednosti:
● Z igro lahko razvijete naslednje sposobnosti:
○ sposobnost organiziranja (prepoznavanje odnosov med elementi, razvrščanje
elementov v sistem, prepoznavanje sistema)
○ sposobnost kombiniranja (ustvarjanje odnosov na podlagi zakonitosti)
○ zmožnost pretvorbe (izmenjava med sistemi)
○ sposobnost predvidevanja (primer izrazov, ki nakazujejo na spodbujanje razvoja
sposobnosti predvidevanja: upoštevajte naslednje možne korake, upoštevajte
razlike in podobnosti med njimi)
○ logične spretnosti (sklepanje, oblikovanje pravil)
○ komunikacijske spretnosti
○ ustvarjalnost
○ strateško razmišljanje (dolgoročno načrtovanje ukrepov)
○ koncentracija (ohranjanje pozornosti, osredotočanje)
○ prostorska iznajdljivost (zaznavanje predmetov in prostorske lokacije opazovalca)
○ kritično mišljenje (večfaktorski, kompleksen način razmišljanja)
● Igra je namenjena predvsem dvema osebama, vendar jo lahko igrate tudi v ekipah, kar
poveča aktivnost in vključenost v igro.
● Zahteva malo finančnih naložb.
● Igra se lahko igra tudi na spletu.
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Slabosti:
● Abstraktno namizno igro Castle of Mind težko igrajo barvno slepi
● Abstraktna različica programa COM zahteva dodatno delo za večje število ljudi
(organizacija turnirjev, spremljanje učinka itd.).
Primer njegove uporabe v izobraževanju odraslih
Pri usposabljanju odraslih je bila igra uporabljena v okviru usposabljanja za oblikovanje ekipe in
razvoj kompetenc. Po kratkem uvodu v pravila so udeleženci igro igrali v okviru praktičnega
usposabljanja od 1 do 6 ur na dan.
Pri odraslih, kjer je bil razvoj z igrami del izobraževanja, so se udeleženci med seboj igrali
2-3 dni na teden po 1-2 uri na dan. V tem obdobju so se beležili rezultati vsake igre. Ocenjevanje
kompetenc je potekalo pred izobraževanjem in po njem. Raziskava je pokazala, da so izmerjene
sposobnosti in spretnosti v večini primerov pokazale razvoj, povezan z igrami.
Drugi načini uporabe:
● Na akademiji Fontanus v izobraževanju odraslih je sodelovalo 150 ljudi.
● Jeseni 2019 je bilo med študenti Ekonomske univerze v Budimpešti, ki se ukvarjajo s
telesno vzgojo in rekreacijo, vključenih 50 oseb.
● "COMe to play! - COM v vse šole" za usposabljanje učencev, starih od 8 do 16 let, v
madžarskih in čezmejnih šolah kot razvojno orodje in izobraževalni pripomoček. (npr.
BGSZC Pesterzsébet Vocational High School of Economics, BMSZC János Neumann
Vocational High School of Computer Science)
● V okviru team-builderjev (npr. Oddelek za pravne zadeve, kodifikacijo in koordinacijo v
uradu predsednika vlade)
Povzetek, zaključki
Pravila iger so preprosta in se jih hitro naučite. Igro lahko igrata dve ali več oseb v skladu z
določenimi pravili. Z igro je mogoče razviti številne spretnosti in sposobnosti, koristne v
sodobnem času (vpogled v kompleksne sisteme, načrtovanje, odločanje, ustvarjalnost, kritično
mišljenje). Te sposobnosti in spretnosti so tako imenovane "mehke veščine", katerih razvoj se
pričakuje tako pri otrocih kot pri odraslih. Med njimi je izpostavljeno kritično mišljenje, ki pomeni
usklajeno uporabo številnih spretnosti, vključno s procesom pridobivanja izkušenj, filtriranjem,
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preverjanjem, postavljanjem pod vprašaj prejetih informacij, procesom in sposobnostjo
odločanja ter ustvarjalnostjo.
Člani družine izdelkov Castle of Mind ne razvijajo le kompetenc, povezanih z ustvarjanjem ter
sposobnostjo opazovanja in logike, ki so osnovni stebri znanosti, temveč kot priljubljena igra
privlačijo tudi razmišljanje in možnost ustvarjalnega razmišljanja.
IV.2.13. Telesno-mentalne gibalne igre
Opredelitev pojma
Telesno-mentalne igre (v nadaljevanju TM igre) so individualne in skupinske gibalno-razvojne
igre, ki poleg telesnih spretnosti razvijajo tudi mentalne spretnosti (mišljenje, strateško
razmišljanje, sposobnost prilagajanja, ustvarjalnost itd.).
TM igra Games je plod razvoja Centra za znanstveno metodološko raziskovanje in izobraževanje
Fontanus. Igre je sestavila raziskovalna skupina Fontanusa pod vodstvom Balázsa Töröka-Szabója.
Metode, ki se uporabljajo na področju vadbe, so rezultat dolgoletnega skupinskega dela,
raziskovalnega dela športnikov, učiteljev, trenerjev in strokovnjakov. Vse oblike gibanja so bile
razvite v sodelovanju s strokovnjaki za mišično-kostno rehabilitacijo, trenerji, rekreativci in
pedagogi. Od leta 2014 testiranje izvajajo člani raziskovalne skupine ob sodelovanju Dr. Éve
Bajzik, specialistke za mišično-skeletno rehabilitacijo, in drugih posameznikov, ki sodelujejo pri
testiranju.
Tipologija
O vrstah TM iger lahko govorimo na podlagi naslednjih razlik:
● po številu: igrajo individualno ali v ekipi
● na podlagi trajanja: traja določen čas ali dokler se določena naloga ne zaključi
● glede na potrebo po opremi: z ali brez opreme (npr. žoga)
● na podlagi gibanja: vsebuje eno ali več vrst gibanja (npr.: samo tek)
● po temi: tema igre
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Predstavitev posebnosti metode
Raziskava je bila osredotočena na razvoj metod za duševni razvoj, ki jih je mogoče izvajati
individualno in skupinsko, ter na dejavnosti s telesnimi vajami. Pri razvoju so uporabili rezultate
predhodnih raziskav, po katerih je anatomska struktura telesa še vedno pripravljena na enake
naloge, ki so bile potrebne za preživetje pred tisočletji, v prazgodovini: več ur vadbe na dan, velika
uporaba fizične sile in učinkovito delovanje tudi v težkih razmerah.
Za izvajanje gibov je potreben zapleten in dobro zgrajen živčni sistem. Čim bolj zapletene gibe je
telo sposobno izvajati, tem bolj razvit je njegov živčni sistem. Živčni sistem vretenčarjev in s tem
tudi živčni sistem človeka je centraliziran. To pomeni, da se je izoblikoval center nevronov, kjer
so ti med seboj povezani z večjo gostoto, kar ustvarja hitro odziven, zelo učinkovit in učljiv sistem,
ki se lahko na podlagi prejetih informacij in preteklih izkušenj prilagodi v izjemno širokem spektru.
Možgani so nastali zato, ker lahko le napreden centralni nadzor izvaja, usklajuje in nadzoruje
kompleksnejše gibe. S tega vidika lahko možgane obravnavamo kot del gibalnega sistema. Po
drugem vidiku pa se lahko sama izkušnja pojavi le z gibanjem.
Na podlagi vsega tega so bile sestavljene razvojne igrive telesne vaje, s katerimi lahko med
gibanjem učinkovito razvijate telo, možgane ter telesno in duševno raven posameznika.
Poskusi so pokazali, da se telesno-mentalni in duševni razvoj lahko začne z določenimi izkušnjami,
njihovim dojemanjem in razumevanjem medsebojnih odnosov, pridobljenimi med športom,
vajami in gibalnimi igrami. Poleg razvijanja telesnih spretnosti in sposobnosti, kot so moč, hitrost
in vzdržljivost, lahko razvijamo tudi strateško mišljenje, zavedanje situacije, sposobnost reševanja
problemov ter številne druge spretnosti in sposobnosti.
Poleg tega raziskave tudi na področju gibanja kažejo, da se lahko spretnosti, ki jih je mogoče
pridobiti v večini šol, veliko učinkoviteje naučimo, če jih lahko združimo s praktičnimi, fizičnimi
izkušnjami. Izbira pravih gibov in izkušenj ter njihovo povezovanje z miselnimi deli lahko
postanejo v praksi dobro delujoče metode pri pridobivanju in razvijanju osnovnih spretnosti.
Uporaba metode:
● opis pravila (opis polja/proge, cilja(-ov), pravilne izvedbe gibanja itd.)
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●
●
●
●

oblikovanje ekip (ob upoštevanju sposobnosti posameznikov in števila igralcev)
načrtovanje proge, priprava opreme, predstavitev teh
ogrevanje
poskusna igra (poudarjanje najbolj kritičnih točk, predstavitev in popravljanje izvajanja
vaj)
● igra (stalno preverjanje, popravljanje, točkovanje)
● konec igre (raztezanje)
● ocenjevanje, izmenjava izkušenj (strah)
Prednosti in slabosti
Prednosti:
● uporablja se lahko od 3. leta starosti dalje.
● govorci različnih jezikov lahko igrajo skupaj.
● pravila, ki jih je mogoče enostavno spreminjati in dopolnjevati (glede na število oseb,
starost, okoliščine)
● lahko se uporablja na prostem ali v zaprtih prostorih
● zahteva malo finančnih naložb
● se lahko zlahka vključi v katero koli usposabljanje
● široka uporabnost (od običajnih ljudi do vrhunskih športnikov)
● skupen razvoj telesnih in duševnih sposobnosti
● ohranjanje zdravja
● lahko se uporablja tudi pri rehabilitaciji
● odlično tudi za team building
● priljubljene spletne igre je mogoče prilagoditi v igre “brez povezave“ z uporabo te metode
● igre so brezkontaktne, to pravilo hkrati zmanjšuje tveganje poškodb in spodbuja razvoj
mišljenja in ustvarjalnosti.
Slabosti:
● zahteve glede opreme za igrišče, sestavo in razlikovanje ekip
● delno dostopna osebam z omejeno mobilnostjo.
1) Primer njegove uporabe v izobraževanju odraslih
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● Športne in gibalne igre so pomemben del učnega načrta Akademije Fontanus za
izobraževanje odraslih.
● Na Univerzi v Szegedu so štiri semestre (po dve uri tedensko) uporabljali eno od
posameznih vrst TM.
● TM (individualni/skupinski) se uporabljajo tudi na poslovnem področju, pri usposabljanju
v podjetju in pri oblikovanju skupin. (npr. Balabit Europe Ltd., INU Ltd.)
● V okviru organizacije Game Over je na stotine ljudi igralo računalniške igre “brez
povezave”
(https://sportoljma.hu/sportkozossegek/game-over-gyere-ki-a-valosagbaO21SMQxjWqbe).
● V letu 2019 je bilo med študenti, ki študirajo telesno vzgojo in rekreacijo na Ekonomski
univerzi v Budimpešti, vključenih 90 oseb.
Povzetek, zaključki
Pri običajnih in športnih gibih je potrebno, da nadzorna funkcija živčnega sistema, živčne
povezave in živčno-mišične povezave delujejo učinkovito in dobro. Hkrati Fontanusove raziskave
dokazujejo, da gibalne igre daleč presegajo razvoj gibanja in so ob ustrezni uporabi primerne tudi
za duševni razvoj.
Vse telesno-mentalne igre, ki jih je razvil Fontanus, so brezkontaktne, kar pomeni, da neposreden
telesni stik ni dovoljen. To po eni strani zmanjšuje nevarnost fizičnih poškodb, po drugi strani pa
z izključitvijo nekaterih fizičnih možnosti iz igre sili v razvoj mentalnih sposobnosti: zavedanje
situacije, videnje priložnosti, sodelovanje, uporaba idealne moči in moči ter poudarja taktiko in
druge elemente in sposobnosti igre.
V odrasli dobi se igra vse bolj preusmerja s fizične na mentalno raven, pri čemer pridobiva na
pomenu instinktivni razvoj kognitivnih sposobnosti. Namesto povezav med možgani, živci in
mišicami je poudarek na razvoju povezav, ki povezujejo različna področja možganov: razvoj
logike, spomina in zaznavanja, poudarek pa je na igrah, ki jih razvijajo.
● V primeru izobraževanja odraslih je nova, vznemirljiva priložnost hkratni razvoj duševnih
in telesnih sposobnosti, hkrati pa je razvojni učinek učinkovitejši.
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● V izobraževanju odraslih se razvoju spretnosti na telesni ravni običajno ne posveča toliko
pozornosti, medtem ko je učinkovitost duševnega razvoja mogoče povečati s telesnim
gibanjem, prenos znanja pa je tudi prijetnejši.
IV. 2.14. Tematska kartica
Opredelitev pojma
Tematska kartica je plod razvoja Centra za znanstveno metodološko raziskovanje in izobraževanje
- Fontanus. Igro je razvila raziskovalna skupina Fontanusa pod vodstvom Balázsa ToeroekSzabója. Testiranje igre so leta 2017 izvedli člani raziskovalne skupine, doktor Sándor Laczkó,
izredni profesor na Filozofski fakulteti College of Szeged, in osebe, ki so sodelovale pri testiranju.
Tematska karta je igra s kartami, pri kateri karte, ki vsebujejo besede in besedne pare, določajo
tematiko igre, v sklopu igre pa se ukvarjamo s pomenom ter kontekstom besed in besednih parov.
Igro običajno igramo ustno.
Tipologija
Igra »Tematska kartica« lahko vsebuje številne pojme in/ali izraze, ki se uporabljajo v določeni
disciplini. Te so: filozofija, anatomija, šport in telesna vadba, fizika in zgodovina. Igro pa lahko
uporabimo tudi za druge specifične ali priljubljene tematike.
Predstavitev posebnosti metode
V igri “Filozofska tematska kartica” se igralci med dialogom pogovarjajo o različnih
filozofskih temah in se s tem učijo argumentirati, ovreči, dvomiti, zavzeti stališče in pojasniti
pojme ter vzpostaviti logične povezave med njimi.
Igra temelji na kupčku kart, iz katerega igralci vlečejo karte. Vsaka karta vsebuje par
pojmov. Ko igralec potegne karto, mora poizkusiti povezati ta dva pojma v skladu z določeno
zakonitostjo. To je lahko korelacija ali logična povezava, igralec pa lahko tudi zavzame stališče
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(trdi), da med pojmoma ni nobene povezave. Ostali igralci, ki se s to trditvijo ne strinjajo,
predstavijo svoje mnenje. Igralec, ki je potegnil kartico, izbere enega od kandidatov in ga nato
poskuša

z

argumenti

prepričati

v

svoje

stališče.

V tem delu igre so dovoljena vsa retorična sredstva. Igralci lahko drug drugega sprašujejo,
argumentirajo, izpodbijajo in tako naprej. Če igralec s kartico prepriča svoje izzivalce, s tem
pridobi točke in pravico, da lahko potegne drugo kartico.
Prednosti in slabosti
Prednosti:
● udeleženci sodelujejo drug z drugim, se pogovarjajo in se na ta način povezujejo
● razvija komunikacijo in tehnike sklepanja
● razvija logiko in razmišljanje
● razvija ustvarjalnost
● pomaga pri učenju pomena pojmov, vzpostavljanju povezav
● med igro sta poudarjeni tako teorija kot praksa
● čas igranja je prilagodljiv
● zahteva majhen finančni vložek

Slabosti:
● udeleženci morda ne poznajo dejanskega pomena obravnavanega pojma (to je zajeto v
pravilih).
● igro lahko uporabljajo le igralci, ki govorijo isti jezik
Primer uporabe v izobraževanju odraslih.
Uporaba tematskih kartic je pomemben del učnega načrta za izobraževanje odraslih na Akademiji
Fontanus.
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● Akademija Fontanus ga uporablja pri svojih tečajih za odrasle na področju filozofije,
komunikacije in argumentacije, ki se jih udeležuje skoraj 250 ljudi.
● Uporabili so ga v skupnem programu usposabljanja združenja Fontanus in Policijske
akademije v Szegedu, ki se ga je udeležilo 50 oseb.
● V usposabljanjih centra Fontanus za izboljšanje veščin komuniciranja.
● Na usposabljanjih, ki so jih razvili posebej za odvetnike centra Fontanus.
Povzetek, sklepi
Znanstvene igre s kartami so namenjene pridobivanju osnovnega znanja iz različnih področij
(kemije, biologije, zgodovine, filozofije itd.) na zabaven način. Igre omogočajo, da se lahko
naučimo prepoznavati in uporabljati osnove pri posameznem področju in odkrivamo povezave,
ki obstajajo med njimi.
Igralci vlečejo karte z različnimi besedami in besednimi pari. Vsak igralec je v igri tako
dolgo, dokler lahko zagovarja svoje stališče o pojmih na kartici in o tem kaj pomenijo (na višjih
stopnjah pa celo o odnosih med več pojmi). Igro je mogoče igrati na več težavnostnih stopnjah,
kar zagotavlja stalno a postopno napredovanje.
Bistvo igre predstavljajo pogovori, v katerih se igralci med seboj poskušajo prepričati, ovreči
nasprotne argumente ali pa jih razumeti. Teme so izbrane tako, da jih je mogoče uporabiti pri
realnih problemih. Na ta način igra pristopa k razumevanju teorije s praktičnega vidika, tako da
lahko učenci znanje, ki ga pridobijo med igro, uporabijo tudi v praksi.

IV. 2.15. Pet pogojev - edinstvena metoda, ki jo je razvil Fontanus
Opredelitev pojma
"PET POGOJEV - 5 ključnih pogojev za razvoj" je rezultat razvoja v znanstvenem, metodološkem
raziskovalnem in izobraževalnem centru Fontanus. Osnovne pogoje je po petih letih raziskovanja
zbral filozof Balázs Török-Szabó. Pri raziskavi so sodelovali člani raziskovalne skupine, v testiranje
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pa je bilo vključenih 500 ljudi. Rezultati so povzeti v publikaciji Balázsa Töröka-Szabója z naslovom
»Razvojna praksa«.
Pet osnovnih pogojev predstavlja seštevek dejavnikov, ki so potrebni za razvoj, brez njih
pa ta ni mogoč. Pet osnovnih pogojev je:
● pozornost (angl. »attention«),
● napetost (angl. »tension«),
● orodja (angl. »tools«),
● delo (angl. »work«),
● nov način (angl. »new way«).

Vse te pogoje je treba uporabiti skupaj. Nobeden od pogojev ni bolj pomemben od drugih, ampak
so si enaki in se med seboj dopolnjujejo.
Tipologija
Ne uporablja se.
Predstavitev posebnosti metode
Metoda v praksi omogoča, da sta proces in kontinuiteta razvoja prepoznavna in obvladljiva, tako,
da je z njo mogoče identificirati posamezne faze, prav tako pa si lahko z njo pomagamo pri
napredovanju, v primeru, ko pride do ovir. Z razvojem mislimo na zavestno spreminjanje, s
katerim je oseba sposobna ustvarjalno kreirati ter ob tem manifestirati in izražati svojo
edinstvenost.
Metoda

temelji

na

samostojnosti

in

redoljubnosti.

V praksi jo lahko uporabimo za preverjanje, če je v naših aktivnostih prisoten vsak od petih
osnovnih pogojev. V primeru, da kateri od njih manjka, pa nam pomaga, da ga lahko lažje
identificiramo. To nam omogoča, da se nato osredotočimo nanj. Na ta način lahko razvoj ves čas
napreduje.
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Bistvo metode je samostojno ohranjanje motivacije ter spodbujanje nenehnega
ustvarjanja in ustvarjalnosti.
Prednosti in slabosti
Prednosti:
● osnovne zahteve se lahko uporabljajo neodvisno
● ne zahteva finančnih vložkov ali drugih sredstev
● kontinuiteta razvoja je trajnostna in jo je mogoče nadzorovati
● kontinuiteta motivacije je trajnostna
● razvija pozornost, razmišljanje, odkrivanje povezav
● razvija ustvarjalnost, pri čemer upošteva nove možnosti
● lahko se uporablja neprekinjeno

Slabosti:
● ni znanih pomanjkljivosti
Primer uporabe v izobraževanju odraslih
Uporaba PETIH POGOJEV, primeri:
● Na izobraževanjih za odrasle na Akademiji Fontanus, ki se jih je udeležilo 250 ljudi.
● Na usposabljanjih za vzgojitelje Fontanus in druge odrasle, ki se jih je udeležilo 100 ljudi.

Praktične izkušnje:
V izobraževanju odraslih se srečujemo s številnimi težavami, ki pa jih je možno s pomočjo
metode bolje razumeti. Običajno so to: usposabljanje se dojema kot prisila, zanj ni ustrezne
motivacije ali da je vsebina učnega načrta, ki predstavlja cilj izobraževanja in bi jo moral usvojiti
udeleženec usposabljanja, zanj nezanimiva.
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Uporaba metode je odlična za prepoznavanje in razumevanje teh situacij. Poleg tega pa
omogoča, da udeleženec pridobi vpogled v svojo edinstvenost in ustvarjalnost.
Metoda je v praksi uporabna ves čas. Med usposabljanjem se udeleženci spoznajo s
temelji metode in z petimi osnovnimi pogoji. Z uporabo orodij in dela pridobijo sposobnost
aktivnega iskanja novih možnosti, kar jim omogoči prepoznavanje in usmerjanje pozornosti na
točke, ki predstavljajo napetost. Vse to razvija razmišljanje in ustvarjalnost.
Povzetek, zaključki
Razumevanje razvojnega modela v kontekstu »petih osnovnih pogojev« in osnovnih
zahtev je koristno pri stalnem ohranjanju motivacije za ustvarjalno delovanje in ustvarjanje v
praksi. Z njihovo pomočjo lahko preverimo, če se ustrezno razvijamo, ob težavah (npr. izgorelost,
stres, življenjske situacije, ki jih dojemamo kot omejujoče) lahko ugotovimo, na kateri točki smo
obtičali. Na teh točkah pa lahko najdemo odgovore, kako naprej. Pomembno se je zavedati, da
se pogoji med nadgrajujejo, vsak od njih je ključen pri razvoju, nobenega od njih pa ni mogoče
zaobiti, saj skupaj tvorijo skladen, celovit sistem.
IV. 2.16. Učenje na podlagi iger s kartami
1. Igre s kartami so preproste igre, ki jih lahko učitelji enostavno vključijo v pouk, saj so
jim poznane. Z vidika učnih učinkov, igre s kartami izboljšujejo komunikacijske spretnosti in
spodbujajo aktivno učenje s pomočjo interakcije z drugimi igralci.
2. igre s kartami, učenje s pomočjo iger
3. Za učenje se lahko uporabljajo različne vrste kart, kot npr.: karte za izvedbo preprostih
učnih aktivnosti, motivacijske karte, karte z izzivi (ki učencem pomagajo razjasniti njihove
neznanstvene zamisli), karte za pomoč pri premoščanju izzivov v coni bližnjega razvoja, karte
»joker« in karte z informacijami o igri. Igre s kartami pomagajo učencem pri učenju različnih tem
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in so idealne kot skupinska dejavnost ob koncu delovne enote, saj pomagajo pri utrjevanju
znanja.
4. Prednosti igranja iger s kartami v učnem procesu so: večja zavzetost in motivacija
učencev, omogočanje bolj sproščenega in zabavnega načina učenja ter spodbujanje veselja do
učenja; omogočanje boljšega pomnjenja učnih konceptov, ter dejstvo, da jih lahko uporabljamo
pri poučevanju otrok in odraslih. Negativne plati uporabe kart v učnem procesu pa so: zahtevajo
bolj obsežne priprave na učno uro, učitelji se lahko pri tem načinu poučevanja počutijo negotove,
učenci jih ne dojemajo kot resno učenje, ampak zgolj kot zabavo.
5. Z uporabo iger s kartami lahko pri učencih izboljšamo jezikovne sposobnosti (besedišče
in slovnico) in jim pomagamo pri pisanju boljših stavkov. Uporabimo lahko na primer več
kompletov kart z besedami, ki ustrezajo štirim različnim temam, kot so npr. sinonimi, antonimi,
primerjave in tvorjenje stavkov. S tem, ko uporabljajo karte, se učenci učijo po načelih učenja s
ponavljanjem, kar pa jim pomaga pri prepoznavanju besed. To pomeni, da pogosteje, ko igrajo
igre z besednimi kartami, bolje dosegajo želene učne rezultate. Igranje iger s kartami učence
vzpodbuja k intenzivnemu in hitremu razmišljanju hkrati pa jim pomaga pri utrjevanju besedišča
in slovničnih vzorcev.
Igre s kartami lahko uspešno uporabimo pri preverjanju jezikovnega in pravopisnega
znanja, na primer z uporabo t.i. »besedne lestve« - ki se igra tako, da ima igralec na začetku igre
dve besedi, poiskati pa mora niz besed, s katerimi ju bo smiselno združil.
6. Igre s kartami povečujejo zavzetost učencev in motivacijo za učenje. Spodbujajo
pridobivanje učnih izkušenj, ki vsebujejo socialno komponento, so konstruktivne in poglobljene.
In kar je najpomembneje, omogočajo sproščen in zabaven način učenja.

IV. 2.17. Načrtovanje zgodbe
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1. Načrt zgodbe je poseben format zapisa, ki je običajno sestavljen iz niza »škatel«
različnih oblik (npr. pravokotnikov, krogov ali drugih oblik), ki jih razporedimo v logičnem
zaporedju. V vsako od uporabljenih »škatel« lahko pisec vstavi informacije, slike, simbole ali
besedilo.
Pri pripravi zgodbe gredo učenci čez podoben proces, kot med delom na projektu ali pri
reševanju problema. Svoje zamisli namreč predstavijo tako, da jih razporedijo na tablo oz. steno.
Aktivnosti v okviru »Načrtovanja zgodb« lahko pomagajo pri pridobivanju veščin za planiranje,
viharjenje možganov, komunikaciji in organizaciji. Ta metoda namreč omogoča, da lahko vidijo
povezave in relacije med različnimi zamislimi in kako se posamezni delčki sestavijo v celoto. Med
procesom ustvarjanja novih idej se lahko učenci bolj poglobijo v problem, v okviru sodelovalnega
dela pa se učijo upoštevati ideje drugih.
Načrtovanje zgodb je postopek, ki so ga razvili z namenom vzpodbujanja učencev k
uporabi kreativne, desne možganske polovice in kritične leve možganske polovice, da bi s tem
vzpodbujali proces oblikovanja idej pred skupino, prav tako pa tudi njihovo kritično vrednotenje
(Lottier, 1986).
2. Proces načrtovanja zgodb, načrt zgodbe.
3. V majhnih skupinah ustvarite načrte zgodb, nato pa o vsebini, ki je nastala v okviru
razprave znotraj skupine, diskutirajte s celotno skupino. Uporabite lahko plutovinasto ali
podobno površino, na katero lahko nalepite ali pripnete kartice, lahko pa uporabite tudi
samolepilne listke na tabli. Začnite z nizom tematskih kartic in pod vsako postavite naslov, ki bo
označeval splošne poante, kategorije ipd. Pod te postavite kartice s podnaslovi, ki vsebujejo ideje
in podrobnosti, ki se nanašajo na naslove. Med procesom izdelave načrta zgodbe vzemite vse
zamisli kot relevantne, ne glede na to, kako nepraktične se vam morda zdijo.
4. izdelava načrta zgodbe pomaga učencem spoznavati različne vidike. Učenci lahko svoje
znanje, izkušnje in misli delijo z drugimi in imajo priložnost, da se njihov glas sliši. Metoda
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načrtovanja zgodb spodbuja timsko delo. Ta metoda je dragocena učna izkušnja za učence,
vendar je lahko kadrovsko in časovno zahtevna. Prav tako pa je potrebno poskrbeti za ustvarjanje
varnega in zaupanja vrednega ozračja.
5. metoda načrtovanja zgodb se pri izobraževanju odraslih lahko uporabi za spodbujanje
ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter poglobljenega razmisleka o različnih temah. Uporablja se
lahko na primer tudi za učenje tujega jezika. Ta metoda lahko pripomore, da se bolj angažirajo
prav tako pa jim pomaga pri premagovanju tesnobe pri učenju oz. uporabi tujega jezika.
Dejavnosti v okviru metode načrtovanja zgodb se lahko uporabljajo za izdelavo vizualizacij zgodbe
v obliki slik, dialogov in pripovedi. Med ustvarjanjem načrta zgodbe se učenci med seboj
pogovarjajo oz. poslušajo, pišejo in berejo v tujem jeziku, ki se ga skušajo naučiti.
Metodo načrtovanja zgodb lahko uporabimo pri različnih predmetih. Npr. pri pouku fizike
lahko na ta način ponazorimo različne teorije, učitelji zgodovine pa jo lahko uporabijo takrat, ko
želijo, da bi si učenci zapomnili podrobnosti pomembnih dogodkov in jih pravilno umestili na
časovni trak. Uporaba metode je primerna pri predmetih, pri katerih si morajo učenci zapomniti
postopke po korakih ali vizualizirati zelo konceptualne zamisli, na primer pri naravoslovju ali
računalništvu.
6. načrtovanje zgodb je metoda sodelovalnega učenja, ki pri učencih spodbuja
ustvarjalnost, kritično razmišljanje in refleksijo. Je odlično učno orodje, ki lahko pomaga pri
pomnjenju različnih postopkov ali pri vizualizaciji idej. Učitelji jo lahko uporabijo takrat, ko želijo
hitro posredovati zapletene zamisli. V veliko pomoč je lahko pri pisanju eseja, ustni predstavitvi
ali oblikovanju osnutka zgodbe.

IV. 2.18. Možgansko skiciranje
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1. Možgansko skiciranje je tehnika, ki pomaga pri ustvarjanju idej in temelji na »čečkanju«
ali risanju. Učenci individualno skicirajo svoje ideje, nato pa dobljene skice posredujejo svojim
sosedom. Uporablja se pri reševanju problemov.
2. Možgansko skiciranje
3. Učenci sedijo v skupini po 6-8 za mizo ali v krogu. Poskrbeti moramo, da vsak
udeleženec natančno razume obravnavana vprašanja oz. probleme. Vsak udeleženec nato
samostojno izdela eno ali več skic in jo/jih, ko konča z delom ali ko preteče določen čas, preda
osebi na njegovi desni strani. Vsak od udeležencev komentira skice, ki jih je dobil ali pa jih uporabi
kot navdih pri ustvarjanju novih. Te, na novo nastale skice, pa učenci zopet posredujejo naprej,
pri čemer postopek poljubno mnogokrat ponovijo.
4. Gre za interaktivni in zabaven način učenja. Možgansko skiciranje učence spodbuja k
ustvarjalnosti in domišljiji. Učenci se v skupinah učijo drug od drugega, na način, da spoznajo
zamisli drugih, ki jih lahko nato nadgrajujejo.
Na ta način se spodbuja vključenost učencev v učni proces, prav tako pa sodelovalno
učenje. Negativna stran je, da je zamudna, zahteva veliko priprav, učitelji pa se lahko pri takem
načinu poučevanja, ki je za njih novost, počutijo negotove.
5. Učinkovito jo lahko uporabimo tudi za izboljšanje spretnosti pisanja. Z njo lahko
ponazorimo različne teorije ali koncepte, postopke, ki so sestavljeni iz korakov, zapletenih
definicij pojmov, pri analizi klasične literature, itd.. Možgansko skiciranje od učencev zahteva, da
razvijajo ustrezno razumevanje pojmov in sposobnost prevajanja definicij v novo obliko (npr. v
sliko). To učence spodbuja k aktivnemu pridobivanju znanja, da se nato ukvarjajo z naučenim in
pridobljeno znanje na smiseln način rekonstruirajo.
6. Učitelj lahko z »možganskim skiciranjem« ustvari interaktivne in zabavne ure, ki
spodbujajo ustvarjalnost in domišljijo učencev. Z njim lahko poveča zavzetost učencev in pomaga
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ohraniti njihovo pozornost. Prav tako risanje učencem pomaga, da si bolje zapomnijo snov, ki se
jo učijo.

IV. 2.19. Ekspedicijsko učenje
1. ekspedicijsko učenje je oblika projektnega učenja, pri katerem učenci gredo na odpravo
in poglobljeno preučujejo izzive, ki zadevajo njihove šole in skupnosti.
2. ekspedicijsko učenje, študija primera, metoda poučevanja na terenu
3. učenci lahko vidijo, kako lahko reševanje problemov poteka v resničnem svetu –
najbolje, če je organizirano v njihovem domačem okolju. V okviru tega načina učenja jim moramo
zagotoviti, da imajo priložnost obiskati znamenitosti, muzeje ali odpotovati v kraje, ki so na nek
način povezani s problemom, ki ga preučujejo. Učenci se morajo pred odpravo ustrezno
pripraviti. Preučiti morajo statistične podatke in prebrati informacije o učinkih obravnavanega
problema. Nato pa se odpravijo na kraje v svojem mestu, ki so z njim povezani. Ko dobro razumejo
vse okoliščine problema, si skupaj z učitelji prizadevajo poiskati rešitev, ki jo lahko nato aktivno
implementirajo.
4. Ekspedicijsko učenje predstavlja spremembo v običajnem šolskem dnevu. Za učence
predstavlja prijeten in zabaven način učenja. Njegove značilnosti so pripoznane kot koristne za
oboje – učence in učitelje. Kljub temu pa ekskurzije nekaterim učiteljem predstavljajo dodaten
stres, saj je prevzemanje odgovornosti za celoten razred izven varnih meja šole lahko neprijetno.
Prav tako je zelo zamudno in zahteva obsežne priprave.
5. Ta metoda se lahko uporablja tudi v izobraževanju odraslih. Učeči se odrasli lahko
obiščejo različne kraje, kjer lahko opazujejo določen problem (npr. onesnaževanje) v resničnem
svetu. Na ta način ga lahko bolje razumejo in o njem pridobijo več informacij. Obiščejo pa lahko
tudi kraje, kjer si lahko ogledajo primere dobre prakse na različnih področjih.
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6. ekspedicijsko učenje obogati učenje v razredu. Učencem daje priložnost, da iz prve roke
pridobijo informacije iz resničnega sveta in imajo možnost interakcije. S to metodo se učenci
stvari hitro naučijo in jih dlje časa ohranijo v spominu.

IV. 2.20. Miselni vzorci
1. »Miselni vzorec« je nelinearna oz. radialna metoda organiziranja informacij in je
primernejša za organski način razmišljanja. Miselni vzorci olajšajo ustvarjanje idej in pomagajo
pri bolj koherentnem oblikovanju misli.
Miselni vzorec je diagram, ki v središču prikazuje osrednji koncept ali temo, okoli nje pa
so razporejene naloge, besede, koncepti in/ali elementi, ki se z njo povezujejo. Učenec izdela
miselni vzorec tako, da okoli osrednjega koncepta zgradi t.i. intuitivni okvir.
2. izdelava miselnega vzorca, miselni vzorec, diagram, orodje za tehniko »viharjenje
možganov«, uporaba v učilnici
3. učenci uporabljajo miselne vzorce za organizacijo svojih idej in boljše razumevanje
konceptov. Priporočen postopek izdelave miselnega vzorca se začne tako, da učenci zapišejo vse
ideje, ki jim pridejo na misel, nato pa iz te množice izberejo najbolj ustrezne. Na osrednjem delu
slike naj zapišejo glavno idejo, poudarke in/ali temo (glavne misli). Iz osrednje slike naj nato
razvejajo osrednje teme, ki so povezane z glavno idejo (prvi nivo v hierarhiji). Učenci lahko pri
izdelavi miselnega vzorca uporabljajo poljubne vizualne elemente, s katerimi predstavijo
koncepte oz. relacije med njimi. Uporabijo lahko npr.: črte, simbole, besede, barve in slike. S
posebnimi slikami oz. oblikami naj predstavijo zanimive mejnike ali posebej pomembne ideje.
4. Izdelava miselnega vzorca učencem pomaga organizirati ideje in bolje razumeti
koncepte. S to metodo se učenci hitreje naučijo novih stvari in si jih tudi dlje zapomnijo. Gre za
zabaven način organiziranja misli in idej v barvitih in zapomnljivih diagramih. Dobro se obnese pri
»viharjenju možganov« in pri vizualizaciji konceptov. Izdelava miselnih vzorcev učencem
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omogoča, da bolje predstavijo in posredujejo svoje zamisli. To je dragocena izkušnja za učence,
vendar je tudi zamudna, posledično pa nekaterim učiteljem uporaba tega orodja/metode ne
ustreza.
5. Miselni vzorci se lahko uporabljajo v izobraževanju odraslih za različne predmete in
teme. Izdelava miselnih vzorcev se lahko uporablja za oblikovanje osnutkov poročil in
dokumentov, pisanje esejev, poenostavitev nalog, »viharjenju možganov« in za vizualizacijo
konceptov, učinkovitejše vodenje sestankov, zapisovanje na sestankih, usposabljanjih in
predstavitvah itd.

Reference
- https://www.celt.iastate.edu/teaching/teaching-format/14-creative-ways-to-engagestudents/
- https://www.mycoted.com/Category:Creativity_Techniques
- https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/what-are-storyboards/
- https://www.koozai.com/blog/content-marketing-seo/eight-awesome-creative-thinkingtechniques-plus-tools/
- https://www.mindmapping.com/mind-mapping-in-education
- https://teach.com/blog/the-magic-of-a-field-trip/
- https://eflmagazine.com/using-storyboard-a-student-friendly-language-learning-tool/
- https://lateralaction.com/creative-thinking/
- https://www.learningliftoff.com/benefits-of-doodling-in-classroom/
- https://www.learningliftoff.com/benefits-of-doodling-in-classroom/
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IV. 2.21. Negativno viharjenje možganov (obratno viharjenje možganov)
1. Metoda »obratno viharjenje možganov« se namesto na iskanje rešitev osredotoča na
probleme in ugotavljanje morebitnih težav. Temelji na predpostavki, da ima človek zaradi
svoje naravne danosti, pa tudi kulturne zaznamovanosti, sposobnost, da v svoji okolici
zaznava težave in pomanjkljivosti, ne pa tudi rešitve. Metoda je uporabna pri
predvidevanju in posledično preprečevanju morebitnih ovir, prav tako pa omogoča
ustvarjalno preoblikovanje problema v priložnost oz. rešitev. Še posebej je uporabna pri
dejavnostih, ki vključujejo reševanje problemov in se osredotočajo na raziskovalni,
refleksivni in kritični pristop. Z njo si lahko pomagamo, ko se nam zatakne pri iskanju
rešitve, saj nam pomaga prepoznati morebitne napake v našem pristopu. Njen potencial
vidimo tudi pri učenju z elementi igrifikacije, saj lahko k izzivom pristopamo kot da bi bili
del nalog v igri.

»Obratno viharjenje možganov« je metoda, ki se uporablja pri skupinskem učenju.
Primerna je za skupine, ki imajo največ 12 članov, časovno pa je omejena na od 20 do 45
minut (Beregnova, 2012).

Potrebščine, ki jih potrebujemo za izvedbo so: markerji, stojalo z listi, uporabimo pa lahko
tudi

računalniške

programe,

ki

simulirajo

šolsko

tablo

(npr.:

https://miro.com/templates/reverse-brainstorming). Pri izvedbi je potrebno poskrbeti,
da bodo člani skupine upoštevali pravila za delo v skupini. Vsi člani morajo deliti svoje
ideje (negativne) o obravnavani temi, pri čemer je potrebno upoštevati pravila, ki veljajo
za klasično tehniko »viharjenja možganov«, kot so: predlaganih idej se ne kritizira, nove
in nenavadne (negativne) ideje so v redu, ko nekdo izrazi negativno stališče, ga naj čim
bolj jasno opiše, udeleženci naj izražajo ideje konkretno in ne v obliki metaforičnih izrazov.
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2. Algoritem uporabe: na začetku natančno pojasnite metodo in jo ponazorite s primerom;
udeležence razdelite v majhne skupine in jih prosite, da v vsaki določijo moderatorja, ki
bo od vsakega člana skupine izbral »najslabše« ideje«; po 10 minutah naj moderatorji
prinesejo stojala z listi, na katerih so napisane zbrane ideje, ki si jih vsi v skupini ogledajo;
skupaj izberejo relevantne ali priljubljene ideje in naredijo seznam, ki se uporabi pri

1.
OPREDELITEV
PROBLEMA

2. OBRNITI
TEŽAVO

3. ZBIRANJE
IDEJ

4.
OVREDNOTE
NJE IDEJ

5 IZBERITE
IDEJE

7.
OPREDELITE
V REŠITEV

6. OBRNITE
IDEJE

nadaljnjih korakih »obratne možganske nevihte«.

Pri običajnem »viharjenju možganov« se sprašujemo: »Kako lahko rešim neko težavo?«
ali »Kako lahko neko težavo preprečim?«. Pri »obratnem viharjenju možganov« pa se
vprašamo: »Kako lahko povzročim težavo?« ali »Kaj vse bi lahko šlo narobe?«. Namesto,
da se vprašamo »Kako bi lahko to rešil?«, se vprašamo »Kako bi lahko dosegel ravno
nasprotno od dobre rešitve?« oz. »Kako bi lahko zadeve poslabšal?«. Skratka, namesto,
da se vprašamo »Kako lahko nekaj izboljšam?«, si zastavimo vprašanje »Kako lahko to
poslabšam?«.
Prednosti in omejitve
Prednosti
● Aktivnosti v skupini so lahko za udeležence zanimive, spodbudne in zabavne;
● Na ta način bomo našli več nepričakovanih ali neobičajnih idej;
● Ni pritiska, da bi bili "ustvarjalni";
● Od udeležencev zahteva visok nivo analitičnega mišljenja;
● Lažje je najti negativne stvari in napake kot pozitivne;
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● Lahko je dobro izhodišče za iskanje inovativnih pristopov, prav tako pa lahko privede do
kontroverznih oz. provokativnih rezultatov;
● Se osredotoča na prihodnost in omogoča vnaprejšnje prepoznavanje problemov in izzivov, ki
jih je mogoče spremeniti v cilje;
Omejitve
● Udeleženci imajo lahko težave pri tem, da negativno stvar obrnejo v pozitivno rešitev;
● Lahko traja dlje časa kot druge metode;
● Zahteva kvalitetno vodenje in ciljno usmerjenost pri delu

Primer uporabe
● Težava: Kako lahko izboljšam igro, ki jo želim uporabiti pri doseganju predvidenih učnih ciljev?
● Obrnitev problema: Kako lahko naredim igro neuporabno za doseganje predvidenih učnih
ciljev?
● Ideje: Uporabil bom nejasna pravila; ne bom omogočil dodatnih pojasnil, ko jih bo kdo
potreboval; aktivnosti v igri se ne bodo dobro povezovale z učnimi cilji in kompetencami, itd..
● Ocenite ideje: Katera ideja je slabša oz. bolj neproduktivna? Zakaj je tako?
● Izberite idejo/ideje: Aktivnosti v igri se ne bodo povezovale z učnimi cilji in kompetencami itd.
● Obrnite idejo (lahko postane cilj): Aktivnosti v igri povežite z učnimi cilji in kompetencami.
● Opredelitev rešitve: ugotovite, katere so najpomembnejše kompetence za ciljno skupino; Ali
obstajajo viri za krepitev teh kompetenc? Kateri so ti viri? Kakšne so njihove lastnosti? Ali so
dostopni? itd.
Zaključki (uporabnost, učni rezultati, vpliv, znanje, sprejemanje in uporaba v učnem procesu pri
izobraževanju na splošno, še zlasti pa pri izobraževanju odraslih).
Metoda je uporabna pri spodbujanju ustvarjalnih procesov za reševanje ali izogibanje
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problemom. Uporablja veščine, kot so: kritično mišljenje, osredotočanje na prihodnost,
dialektična komunikacija, reševanje problemov itd. Ko jo uporabimo v učnem procesu, nam
omogoča, da naredimo korak nazaj, da na nalogo pogledamo iz novega in neobičajnega zornega
kota. S preučevanjem »najslabšega možnega scenarija«, lahko z uporabo metode preprečimo
napake in oblikujemo bolj realistične cilje pri učenju oz. učni intervenciji. Metoda, ki temelji na
kritiki in se osredotoča na analizo, ki je usmerjena v prihodnost, nam omogoča, da smo hkrati
ustvarjalni in pragmatični.

Reference
Gurteen,

D.

(2010)

The

reverse

brainstorming

café,

http://www.gurteen.com/gurteen/gurteen.nsf/id/reverse-café (zajeto 10. 7. 2011)
Evans, N. (2012) Destroying collaboration and knowledge sharing in the workplace: a reverse
brainstorming approach, Knowledge Management Research & Practice, 10:2, 175-187, DOI:
10.1057/kmrp.2011.43
Bregnova,

A.

(2012)

Brainstorming

Negativ,

http://repository.utm.md/bitstream/handle/5014/1722/Conf_UTM_2012_II_pg390391.pdf?sequence=1&isAllowed=y (zajeto 12. 7. 2011)
https://www.mindtools.com/pages/article/newCT_96.htm

IV. 2.22. Uporaba svetov, ki prevzamejo in mikrosvetov za razvijanje ustvarjalnosti
Razvoj tehnologije (v najširšem smislu, ne le IKT) je prinesel razvoj različnih vrst orodij za
e-učenje. Med njimi imajo igre posebno mesto. Igre lahko zagotovijo pomembne učne izkušnje,
nove oblike igranja pa se pogosto uporabljajo v kontekstih prostočasnega in neformalnega
učenja. Ta vidik je pomemben, saj upošteva pričakovanja in zahteve učencev ter globalne kulture
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sodelovanja, ki izhaja iz spletnih skupnostih. Resne igre in virtualni svetovi svojim uporabnikom
omogočajo ustvarjalno izražanje, prevzemanje odgovornosti, iskanje in reševanje problemov,
sodelovalno učenje in pozitiven vpliv na motivacijo (Han, 2019).
Opredelitev pojma
Po de Freitas (2006) sta pojma "svetovi, ki prevzamejo" in "mikrosvetovi" opredeljena na
naslednji način:
a. Svetovi, ki prevzamejo: izraz se uporablja za simulacije, igre in druge interaktivne,
pogosto virtualne 3D prostore ali prostore, ki predstavljajo povezave (npr. med virtualnim in
realnim).
b. Mikrosvetovi: izraz se nanaša na svetove, ustvarjene s predmeti in artefakti, ki učencem
omogočajo raziskovanje določenega namišljenega, navidezno realističnega področja ali okolja, v
katerem rezultati niso vnaprej predvideni.
Resne igre so bile razvite v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in so se postopoma
razvile v bogato industrijo. Danes obstaja "gibanje za resne igre", ki združuje akademike,
razvijalce in ustvarjalce vodičev, s skupnim ciljem razvijanja učinkovitih aplikacij. Ustvarjanje
virtualnih ustvarjalnih okolij, ki uporabnikom omogočajo pridobivanje novih izkušenj, zabavo in
igrivo ter eksperimentalno vzdušje, zahteva uporabo specifičnih pristopov. (Graessler et al.,
2019).
Tipologija
Virtualni svetovi so naravni podaljšek 2D-tehnologij (Traub, 1994), kjer lahko udeleženci
komunicirajo med seboj, podobno kot lahko to počnejo v resničnem svetu. Virtualni svetovi so
spletne skupnosti, v katerih si udeleženci izmenjujejo prepričanja, ustvarjajo nove ideje in celo
ustvarjajo nove izume (Metros, 1999).
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Predstavitev posebnosti metode
Kaj
je
značilno
za

svetove,

ki

prevzamejo

in

mikrosvetove?

Igre, ki uporabljajo "svetove, ki prevzamejo" in "mikrosvetove", so aplikacije, ki uporabljajo
značilnosti video in računalniških iger za ustvarjanje zanimivih in navdušujočih učnih izkušenj ter
posredovanje specifičnih učnih ciljev, rezultatov in izkušenj. Služijo lahko kot metafore za
spodbujanje višjih kognitivnih procesov v okviru mikrosvetov in delujejo kot odprti prostori za
eksperimentiranje ter orodja za vadbo veščin.
Prednosti in omejitve
a. Prednosti:
- Igre, ki temeljijo na svetovih, ki prevzamejo in mikrosvetovih, se običajno dojemajo kot
del prostočasnih dejavnosti (pozitivne posledice, ki izhajajo iz tega).
- Z njimi je mogoče doseči nekonvencionalne učence (vključno z odraslimi).
- Učencem omogoča, da sami ustvarjajo vsebine, s tem pa lahko razvijajo in spodbujajo
ustvarjalnost.
- Spodbujajo sodelovanje.
- Učence spodbujamo, da kombinirajo znanje z različnih področij.
- Igre predstavljajo izziv (Malone, 1981).
b. Omejitve
- Igre, ki temeljijo na učenju z uporabo svetov, ki prevzamejo in mikrosvetov se običajno
dojemajo kot prostočasna dejavnost (negativne posledice, ki izhajajo iz tega).
- Dokazano je, da lahko neustrezna uporaba iger ali njihova napačna vključitev v učni
proces privede do negativnih učnih izkušenj in učinkov (de Freitas, 2006).
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Primer uporabe pri izobraževanju odraslih
"UniGame - trening socialnih veščin in znanja" je primer uspešne uporabe igre pri
izobraževanju odraslih, ki ga opisujeta Pivec in Dziabenko (2004). Avtorja predstavita več
primerov, s katerimi ponazorita različne možnosti uporabe igre UniGame v učnem procesu.
Eden od njih, imenovan "predor" (angl. »tunneling«), opredeljuje kontekst, v katerem
morajo učenci aktivno razmišljati o interdisciplinarnih posledicah in etičnem vedenju inženirjev.
V igri med seboj tekmujejo štiri ekipe, njihov cilj pa je priprava najboljše ponudbe in najboljše
tehnične rešitve za gradnjo predora na določeni lokaciji. Rešitev mora upoštevati različne
parametre, kot so finančni okvir, roki, uporabljena tehnologija, vpliv na okolje itd. Med igro lahko
ekipe "kupujejo" znanje od drugih strokovnjakov. Od ekip se tudi pričakuje, da se bodo znale
odzvati na nepričakovane nove pogoje, npr. nove zakone o emisijah ali zakone, ki se nanašajo na
območje v bližini predora, ki je bilo razglašeno za naravni park itd. Ekipe izkoristijo čas, ki je v igri
označen kot priprava, za pripravo svoje rešitve. Nato sledi splošna razprava, med katero
obravnavajo različna pomembna vprašanja in morajo doseči soglasje o tem, katera rešitev je
najustreznejša (Pivec in Dziabenko, 2004).
Povzetek, zaključki
Razvoj spletnih resnih iger in njihovih skupnosti zagotavlja podporo formalnemu učenju,
prav tako pa tudi neformalnemu in priložnostnemu učenju, izobraževanju na daljavo,
vseživljenjskemu učenju in porazdeljenim učnim skupinam. Da bi zagotovili učinkovito učenje, je
treba igre vključiti v prakso oz. učni proces. Potencial iger, ki temeljijo na virtualni resničnosti,
svetovih, ki prevzamejo in mikrosvetovih, je ogromen, vendar je za njihovo učinkovito vključitev
potrebno zagotoviti dobre mentorje in praktike.
Reference
1. De Freitas, S. (2006) “Learning in Immersive worlds. A review of game-based learning”,
material for the JISC e-Learning Programme, online at
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http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=D988F7C9035ABF047BF44FA
8BCC6FD79?doi=10.1.1.101.1997&rep=rep1&type=pdf
2. Graessler, I., Taplick, P. (2019) “Supporting Creativity with Virtual Reality Technology”, in
Proceedings of the 22nd International Conference on Engineering Design (ICED19), Delft,
The Netherlands, 5-8 August 2019. DOI:10.1017/dsi.2019.207
3. Han, H.C.S. (2019) “Virtual World and Creativity”, Journal of Virtual Studies, 8(2), online
at https://www.academia.edu/34342626/Virtual_world_and_creativity
4. Malone, T.W. (1981) “What makes computer games fun?” Byte, 6(12), 258-277
5. Metros, S. (1999). “Making connections: a model for on-line interaction”, Leonardo, 32(4),
281-291.
6. Pivek M., Dziabenko O. (2004) “Game-Based Learning in Universities and Lifelong
Learning: UniGame: Social Skills and Knowledge Training Game Concept, Journal of
Universal Computer Science 10(1), 14-26.
7. Traub, D. (1994) “The promise of virtual reality for learning”, in Loeffler, C.E., Anderson,
T. (eds), The Virtual Reality Casebook. Van Nostrand Reinhold, New York.
IV. 2.23. Metoda matematičnega modeliranja
Opredelitev pojma
Sodobna prizadevanja za izboljšanje učnega procesa vključujejo uporabo aktivnih
pristopov k učenju, ki spodbujajo mišljenje in ustvarjalnost, pridobivanje veščin za raziskovalno
in samostojno delo ter sposobnosti za uporabo naučenega v praksi.
Uporaba teh metod pri poučevanju matematike je pokazala, da so učinkovite, saj spodbujajo
razvoj intelektualnih sposobnosti, kot so: ustvarjalno in izvirno mišljenje, inteligenca in
konstruktivna domišljija, prav tako pa izkazujejo svojo uporabno vrednost pri formativnih
dejavnostih v okviru učnega procesa. Za te metode je značilno, da postavljajo učenca v aktivno
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vlogo, ki prispeva k izboljšanju opravljanja nalog in jih spodbuja k uporabi njihovih intelektualnih
sposobnosti.
Modeliranje je oblika odkrivanja, ki pri raziskovanju predmetov in pojavov v naravi in družbi
temelji na uporabi modelov.
Razvijanje matematične ustvarjalnosti na šolskem nivoju ni enostavna naloga, vendar
jo je, po mnenju Chamberlina in Moona (2005), mogoče opaziti takrat, ko npr. učenci oblikujejo
nestandardne rešitve za problem, ki ga sicer ni mogoče rešiti s standardno metodo. Chamberlin
in Moon (2005) opredelita pojem ustvarjalnosti v matematiki kot sposobnost razvijanja
nestandardnih, novih in uporabnih rešitev simuliranih ali realnih aplikativnih problemov z
uporabo matematičnega modeliranja. Posamentier, Smith in Stepelman (2010) menijo, da je
reševanje problema podobno izumljanju nečesa novega. Ervynck (1991) meni, da je primer
matematične ustvarjalnosti, ko star problem rešimo na nov način.
V [2] definirajo matematično ustvarjalnost na poklicni ravni kot sposobnost ustvarjanja
izvirnega dela, ki pomembno prispeva k znanju, ali sposobnost iskanja novih oz. inovativnih
pogledov, ki vodijo do zanimivih vprašanj, s katerimi se lahko nato ukvarjajo drugi matematiki.
Opis metode
Matematično modeliranje je opredeljeno kot proces izdelovanja modelov z
matematičnimi pristopi, ki jih uporabimo za razlago problemov iz vsakdanjega življenja. Tak
problem je mogoče najprej matematično formulirati, nato pa izdelati matematični model. S
pomočjo matematičnega jezika lahko pridemo do rezultatov, ki jih nato interpretiramo z vidika
vsakdanjega življenja.
Izraz model se nanaša na proces poenostavljanja resničnosti, da bi ustrezal
deduktivnemu sklepanju. Model podaja le bistvene določitve (elemente, odnose, dejavnike), ki
jih nujno potrebujemo za razlago ali prikaz konceptualne strukture. Izdelava takšnega prototipa
zahteva predvsem temeljito poznavanje obravnavanega problema in ustvarjalnost.
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Ustvarjalnost prav tako pomeni drugačno perspektivo pri reševanju življenjskih situacij in težav,
ki se razlikuje od drugih ljudi. Matematično modeliranje je metoda, ki pripomore pri pridobivanju
te sposobnosti.

Koraki pri uporabi metode so naslednji:
- Formuliranje problema v naravnem jeziku.
- Določanje spremenljivk in parametrov, ki so povezani s problemom.
- Izdelava matematičnega modela sistema, na način, da problem prevedemo v matematični jezik.
- Reševanje matematičnega problema.
- Testiranje modela s pomočjo eksperimentov in primerjava napovedi z dejanskimi opažanji ali
podatki ter posledično izboljšanje modela in/ali metod za reševanje.
- Oblikovanje zaključkov na osnovi modela in preverjanje zaključkov na podlagi predhodnih ali
dodatnih podatkov, ki jih je mogoče pridobiti.
Prednosti in omejitve
Glede na to, da je eden glavnih ciljev aktivnosti pri matematiki razvijanje kritičnega mišljenja,
lahko ta metoda uspešno pomaga pri doseganju tega cilja. Če želimo oblikovati aktivnosti pri
matematiki na način, da bodo privlačne in spodbudne za učenke/učence moramo v ospredje
postaviti aktualne probleme, saj je učni pristop, ki temelji na tem vidiku, za učence bolj
motivacijski. Čeprav za pripravo in izvedbo metode porabimo veliko časa, pa je ta čas izkoriščen
za spodbujanje poglobljenega učenja, ki vsakemu učencu omogoča, da dela s svojim lastnim
tempom.
Primer uporabe metode
Fizioterapevt je svojim 12 pacientom, ki so bili operirani na kolenu, svetoval redno telesno vadbo.
Prosil jih je, da si čas, ki so ga porabili za vadbo, beležijo v minutah. Ko je zbral vse podatke, je za
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vsakega pacienta izračunal povprečen čas, ki ga je porabil za vadbo (x i), nato pa ga je povezal s
časom okrevanja, ki ga je izrazil v dnevih (yi).

Pridobil je naslednje podatke:
i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

xi

24

35

64

20

33

27

42

41

22

50

36

31

yi

90

65

30

60

60

80

45

45

80

35

50

45

Ali lahko na podlagi zbranih podatkov ocenimo, kako dolg je čas okrevanja, če je
povprečni čas, ki ga je nekdo porabil za vadbo 38 minut? Ali lahko na podlagi podatkov ocenimo,
čas okrevanja pri pacientu, ki sploh ni izvajal predlaganih telesnih vaj?
Prvi izziv predstavlja reinterpretacija izjave, ki opisuje problem iz realnega sveta, na način, da
olajšamo možnost povezave z matematičnimi orodji in prevajanje problema v matematični jezik.
Uporabna narava problema bo učence spodbudila k iskanju najboljšega modela za podajanje
zgornjih ocen. Če začnemo s konceptom modela, lahko učenci z uporabo metode »možganska
nevihta« ugotavljajo kaj pomeni aproksimacija procesa, ki ga opredeljujejo predhodno zbrani
podatki.
Obravnavana lahko naslednja vprašanja: Kaj vključuje pojav aproksimacije? V katerih
primerih je potrebno oz. je koristno aproksimirati nek realni problem? Katere kriterije moramo
upoštevati pri iskanju optimalnega modela?
Metoda matematičnega modeliranja pomembno prispeva k pridobivanju sposobnosti
analognega mišljenja, saj vzpostavlja odnos med določenim in splošnim ter konkretnim in
abstraktnim. To pa je bistveno za uspešno izvajanje aktivnosti v okviru matematike.
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V fazi razvijanja modelov za realni problem ima učitelj vlogo kognitivnega trenerja, ki
učence usmerja k postavljanju ustreznih vprašanj za oblikovanje optimalnih matematičnih
modelov.
Reference
1. Chamberlin, S. A., & Moon, S. M. (2005). Model-eliciting activities as tool to develop and
identify creativity gifted mathematicians. Journal of Secondary Gifted Education, 17(1),
37–47.
2. Ervynck, G. (1991). Mathematical creativity. In D. Tall, Advanced mathematical thinking
(pp. 42-52). Kluwer Academic Publishers New York
3. Mehdi Nadjafikhaha , Narges Yaftianb, Shahrnaz Bakhshalizadehc, Mathematical
creativity: some definitions and characteristics, Procedia - Social and Behavioral Sciences
31 (2012) 285 – 291
4. Posamentier, A. S., Smith, B. S. & Stepelman, J. (2010). Teaching secondary mathematics:
techniques and enrichment units. (8th ed.). Columbus, Ohio: Merrill Prentice Hall.

IV. 2.24. MATEC
Opredelitev pojma
Metoda je del ustvarjalnega pristopa, ki se uporablja s pragmatičnim ciljem avtentično in
učinkovito rešiti resnični problem. Hkrati se lahko uporablja kot ustvarjalno usposabljanje za
razvijanje ustvarjalnega potenciala skupine (učencev, dijakov, študentov, učiteljev, zaposlenih v
podjetju). Izhodišče je knjiga Techniques et méthode de créativité appliquée ou le dialogue du
poète et du logician, ki jo je leta 1974 izdal J. P. Sol. Metoda združuje divergentni pristop (širši
nabor pristopov, idej) s konvergentnim pristopom (filtriranje, izbira končne rešitve problema)
ter dopolnjujoče uporablja višje kognitivne procese, domišljijo (ustvarjanje edinstvenih
perspektiv) in sklepanje (drobljenje problema in postopna analiza vidikov za izbiro/oblikovanje
rešitve). Metodo je v romunščini predstavila le Ana Stoica-Constantin in je del zbornika
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Creativitatea pentru studenți și profesori/Creativity for students and teachers, Evropski inštitut,
Iași, ki je izšel leta 2004.
Predstavitev metode
Metoda MATEC (iz francoščine: matrice d'éloignement créatif ) je hevristična metoda za
reševanje t.i. matričnih problemov. Ustvari se tabela / matrika (Tabela 1), v kateri se napredek
doseže s postopnim, zaporednim napredovanjem od znanega k neznanemu na podlagi
opredelitve ustreznih meril, želenih / neželenih lastnosti in označevalcev pomembnosti.
Metoda obsega dve glavni fazi:
Faza 1:
oblikovanje matrike (v skladu s Tabelo 1) s strani skupine strokovnjakov s
področja problema, ki ga je treba rešiti (podfazi a-b);
Faza 2:
posredovanje skupine 4 oseb, usposobljenih na področju metod za spodbujanje
ustvarjalnosti z uporabo posebnih metod (semantične, igrive, hevristične,
identifikacijske, asociacijske, sortirne, kombinacijske), in ponujanje delnih rešitev ali
končne rešitve problema (podfaze c-f).
Koraki pri uporabi metode so naslednji.
a. Opredelitev problema, ki ga je treba rešiti;
b. Oblikovanje matrike;
c. Uresničevanje primarnih združenj;
d. Realizacija sekundarnih asociacij in fonetičnih asociacij;
e. "Križanje" asociacij;
f. Predstavitev končnega nabora rešitev, končno razvrščanje, izbira rešitve.
Tabela 1 Model matrike ustvarjalnih asociacij

Št.

Kriterij

Želene
lastnosti

Oznaka
ustreznosti

Neželene
lastnosti

Oznaka
ustreznosti

1.
2.
3.
n.
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Prednosti in slabosti
Prednosti
Uporaba ustvarjalnosti posameznika in skupine; omogoča opredelitev in združevanje kriterijev
zanimanja ali želenih lastnosti; lahko privede do generiranja velikega števila rešitev problema, ki
ga je treba rešiti, bolj ali manj skladnih z opredeljenimi kriteriji; prekaša 2 klasični varianti
ustvarjalnega reševanja problemov (šibkejši glede kakovosti ustvarjalne rešitve - ime izumitelja
oziroma anagram).
Glavne omejitve
Omejitveni dejavniki se nanašajo na
● relativno subjektivnost meril interesa ali želenih značilnosti;
● odvisnost načina njihove vzpostavitve od usposabljanja in usposobljenosti skupine, ki
ustvarja matriko;
● potrebo po oblikovanju trdne delovne skupine, pripravljene na problem, ki ga je treba
rešiti, vendar tudi dovolj heterogene; težave (morda) pri določanju 4 oseb,
usposobljenih na področju metod za spodbujanje ustvarjalnosti.
Uporaba v izobraževanju odraslih
(Stoica-Constantin, 2004, str. 209-211)

Faza I:
a. težava: francoska tovarna piškotov (Dijon) želi spremeniti svoje ime;
b. generiranje matrike;
Tabela 2 Primer matrike ustvarjalnih asociacij - Francoska tovarna piškotov (Dijon)

Št.

Kriterij

Zaželene
lastnosti

1.

Koncept
(cilji)

2.

Pomen

Prodaja storitev
Prodaja izdelkov
Prodaja piškotov
Storitve
Hrana za otroke

Oznake
ustreznos
ti
10
9
7
10
8

Nezaželene
lastnosti

Oznake
ustreznosti

-

-

Pomen piškot,
piškotek

-8
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3.

4.

Predlog v mislih
upravičenca/klien
ta
Izgovorjava
(enostavna za
zapomnitev)

5.

Upravičenci

6.

Morfologija

7.

Podoba, ki jo
promovira
družba

Sila
Dinamičnost

10
9

Kolektivnost

-6

Francija,
Belgija
Nizozemska,
Nemčija
skandinavske
države
Administratorji
Starši
Otroci
3-4 zlogi
5-9 črk
samo ena beseda
Dinamično
podjetje Podjetje
v službi skupnosti

10
9
7
7

ne sme povzročati
slengovskih ali
vulgarnih
nesporazumov.

-8

10
8
7
9
7
10
8

-

-

-

-

-

-

10

Faza II:
c. izvajanje primarnih asociacij - razvrščanje, izbiranje;
d. uresničevanje sekundarnih asociacij in fonetičnih asociacij - razvrščanje, izbiranje;
e. križanje asociacij, dve po dve (nastalo je 2000-4000 imen) - razvrščanje, izbiranje;
f. predstavitev končnega nabora rešitev, končno razvrščanje, izbira rešitve - po
večkratnem razvrščanju je bilo med 4000 imeni izbranih le 10 in med njimi je bila
nazadnje izbrana rešitev NERGICO.
Povzetek, zaključki
Metoda MATEC se je izkazala za specializiran pristop, ki lahko pomaga izboljšati usposabljanje
na področju metod ustvarjalnosti odraslih s hevrističnim in igrivim potencialom ter
pragmatičnim učinkom (NE le preprosta vaja, temveč dejansko ustvarjalen način reševanja
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resničnih življenjskih problemov). Uspešneje deluje v izobraževanju odraslih kot v formalnem
izobraževalnem procesu.

Reference
Sol, J.P. (1974). Techniques et méthode de créativité appliquée ou le dialogue du poète et du
logicien, Pariz: Editions Universitaires;
Stoica-Constantin Ana (2004). Creativitatea pentru studenți și profesori, Iași: Institutul
European.
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IV. 2.25. FRISCO
Konceptualna pojasnila in predstavitev metode
Metodo je predlagala raziskovalna skupina Four boys of Frisco (Štirje fantje iz San Francisca).
Namen metode je prepoznati zapletene in težke probleme, povezane z določeno temo, ter jih
enostavno in učinkovito rešiti (Sacară, 2009). Metoda Frisco zahteva empatične sposobnosti,
kritično mišljenje ter spodbuja razmišljanje, domišljijo in ustvarjalnost.
Pri metodi Frisco udeleženci prevzamejo določeno vlogo, da bi se problema lotili z različnih
vidikov: bujnega, konservativnega, optimističnega, pesimističnega.
Bujni gleda v prihodnost in izraža navidezno nemogoče ideje, ki jih lahko uporabi v praksi. S tem
zagotovi domišljijski, ustvarjalni in inovativni okvir ter spodbuja druge udeležence, da na stvari
gledajo na ta način. Temelji na pojavu okužbe.
Konservativec ima nalogo, da oceni prednosti starih rešitev in se odloči, da jih ohrani, ne da bi
izključil možnost morebitnih izboljšav.
Optimist osvetli senco, ki jo je pustil pesimist, in spodbudi udeležence, da na stvari pogledajo z
realne, konkretne in dosegljive perspektive. Najde realne podlage in načine za uresničitev
rešitev, ki jih je predlagal eksistencialist, ter udeležence spodbuja k pozitivnemu razmišljanju.
Pesimist je tisti, ki nima dobrega mnenja o tem, o čemer se razpravlja, ter cenzurira začetne
zamisli in predlagane rešitve. Izpostavlja neugodne vidike vseh izboljšav. K vlogam lahko
pristopite individualno, v primeru velikih skupin pa lahko isto vlogo hkrati igra več udeležencev,
ki tvorijo ekipo.
Za uporabo metode je treba vedeti, kako deluje. Metoda Frisco temelji na dveh postopkih:
kontrolnem seznamu in postopnem brainstormingu. A. Stoica (2004) opisuje glavne trenutke
dejavnosti, ki vključuje metodo Frisco. Organizator razdeli skupino udeležencev v dve ekipi:
prvo ekipo, imenovano preiskovalna ekipa, sestavlja deset do petnajst učencev, sklepno ekipo
pa pet do šest članov. Za člane preiskovalne skupine se uporabi kontrolni seznam, udeleženci pa
oblikujejo pisne odgovore. Sklepna skupina opredeli težave, jih kritično komentira in predlaga
rešitve. Člani sklepalne skupine postopajo po naslednjih korakih (Sacară, 2009):
● Opredelitev problema, ki vključuje poimenovanje problemske situacije, povezane s
predlagano temo, in izbiro dejanskega problema, ki ga je treba analizirati;
● porazdelitev vlog (konservativna, pretirana, pesimistična, optimistična) in udeležencev,
ki jih bodo igrali;
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● skupna razprava, ki vključuje razlago izbrane vloge in podpiranje stališča, povezanega z
njo;
● sistematizacija podanih idej in oblikovanje sklepov glede najdenih rešitev.
Obstajajo tudi drugi pristopi k metodi FRISCO (Payan-Carreira idr., 2015), ki temeljijo na šestih
temeljih:
● Fokus - označuje glavno vprašanje, na katerem temelji analiza;
● Razlogi - poudarja razloge za oceno dejstev in njihove ustreznosti;
● Sklepanje - se nanaša na korake, ki usmerjajo razmišljanje in temeljito vrednotenje
argumenta ali rešitve;
● Situacija - vključuje oceno situacije, da se opredeli kontekst problema;
● Jasnost - za jasno izražanje predlaganih rešitev;
● Pregled - ustreza končni kritični oceni stanja in predlagane rešitve.
Prednosti in slabosti
Prednosti metode so številne: omogoča izražanje različnih stališč, sposobnosti empatije in
kritičnega duha; prispeva k razvoju komunikacijskih spretnosti, mišljenja, domišljije in
ustvarjalnosti; spodbuja odnosne spretnosti udeležencev, podpira razvoj spoštovanja mnenj
drugih, omogoča razvoj sposobnosti argumentiranja in nasprotovanja, odvisno od vloge, ki jo
igrajo.
Lahko se pojavijo nekatere pomanjkljivosti, kot so
● možnost konfliktov med učenci;
● ne najdejo ustreznih rešitev problema, odvisno od vloge, ki jo igrajo;
● pri dejavnosti ne sodelujejo vsi udeleženci.
Reference
Payan-Carreira, R., Monteiro, M. J., Rainho, M.C., & Dominguez, C ( 2015). Learning through
Case Studies in Health Sciences (Učenje s študijami primerov na področju zdravstvenih ved):
Predlog za prilagoditev smernic iz Frisca. In C. Dominguez (ed.), Pensamento Crítico na
Educação: Desafios Atuais (str. 65-76). Vila Real: UTAD.
Sacară, L. (2009). Educaţia pentru viaţa privată. Ghid pentru formatori. Iași: Editura Universității
"Al. I. Cuza" Iași.
Stoica-Constantin, A. (2004). Creativitatea pentru studenți și profesori. Iași: Institutul European.
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IV. 2.26. SCAMPER
Opredelitev pojma
Pri tehniki SCAMPER se za reševanje problema (ali izkoriščanje priložnosti) uporablja niz
usmerjenih vprašanj. Z njo lahko tudi zastarelo zamisel spremenite v nekaj novega in
drugačnega. SCAMPER je kontrolni seznam, ki vsebuje vprašanja za spodbujanje idej s pomočjo
procesa ustvarjalnega razmišljanja. Spodbuda izhaja iz prizadevanj za odgovore na vprašanja, ki
jih običajno ne bi zastavili. Vprašanja je leta 1953 prvi predlagal Alex Faickney Osborn, nato pa
jih je Bob Eberle (1996) zbral v mnemotehnični pripomoček. Cilj tehnike SCAMPER je zagotoviti
sedem različnih načinov razmišljanja za iskanje inovativnih idej in rešitev.
Predstavitev posebnosti metode
Vsaka od sedmih črk kratice SCAMPER je začetna črka angleških besed:
● S - Substitute: nadomesti (npr. sestavni deli, materiali, ljudje);
● C - Combine: kombiniraj (npr. mešati, kombinirati z drugimi sklopi ali storitvami,
integrirati);
● A - Adapt: prilagodi (npr. sprememba, sprememba funkcije, uporaba dela drugega
elementa);
● M - Magnify/Modify: povečaj/spremeni (npr. povečanje ali zmanjšanje obsega,
sprememba oblike, sprememba lastnosti);
● P - Put to other uses : uporabi za druge namene;
● E - Eliminate: odpravi (npr. odstraniti elemente, poenostaviti, zmanjšati na osnovno
funkcionalnost);
● R - Rearrange/Reverse: preobrni/obrni (npr. obrnite navzven ali navzdol).
Prednosti in slabosti
Prednosti:
o Ustvarjanje novih idej
Z metodo SCAMPER lahko posameznika ali skupino spodbudimo k ustvarjanju novih idej
tako, da preprosto ovrednotimo obstoječo idejo. Rezultat tega postopka so lahko
pomembne izboljšave obstoječih izdelkov, pa tudi ideje za izdelke, ki so še v zgodnjih
fazah. Če je ideja naletela na oviro pri razvoju, se lahko metoda SCAMPER izkaže kot
sistematičen pristop k premagovanju te ovire, kar omogoča ustvarjanje novih idej in
uresničitev izboljšanega izdelka;
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o Gradnja in spodbujanje ustvarjalnosti
Postopek SCAMPER se uporablja predvsem za spodbujanje ustvarjalnega procesa, za
vplivanje na pojav novih idej, ne da bi jih omejevali. Nekateri učenci težko razvijajo nove
ideje, če niso imeli veliko ustvarjalnega vpliva. Metodo SCAMPER lahko pedagoški
delavci uporabijo za vplivanje na pojav ustvarjalnosti, tako da s procesom spodbujajo
ustvarjalno razmišljanje. Prav tako je bilo splošno dokazano, da ta postopek krepi
otrokove sposobnosti konstruktivnega reševanja problemov, saj spodbuja njihove misli,
da obidejo ovire, da bi jih premagali.
Slabost:
o Potrebno okolje
Metoda SCAMPER zahteva določeno okolje, da se izkaže za učinkovito. Da bi postopek
resnično vplival na ustvarjalnost, morajo biti tako učitelji kot učenci v okolju, ki resnično
spodbuja nove zamisli, ne glede na to, ali so te zamisli koristne ali ne.
Uporaba
Metoda SCAMPER vključuje naslednje faze:
1. Izločite problem ali vprašanje, o katerem poteka miselni proces ustvarjalnega
razmišljanja.
2. Postavite vprašanja SCAMPER za vsak korak problema ali vprašanja in ugotovite, katere
nove ideje so se pojavile.
3. Preučite ideje, ki so se pojavile: Ali so izvedljive? Ali jih je mogoče uporabiti za
ustvarjanje novega izdelka ali izboljšanje obstoječega izdelka?
Podrobneje bomo razložili vprašanja SCAMPERja in pokazali, kako ga je mogoče uporabiti v
izobraževanju odraslih na temo inovativnih izobraževalnih strategij. Cilj uporabe metode
SCAMPER je poiskati načine za inoviranje učnega procesa.
Tehnika nadomestitve se osredotoča na dele izdelka, storitve ali rešitve, ki jih je mogoče
nadomestiti z drugimi. V tem delu razprave se platforme sestanka osredotočijo na sprejemanje
odločitev o zamenjavi dela procesa z drugim.
Del problema, izdelka ali izkušnje ciljne skupine zamenjajte z nečim drugim. Zamenjate lahko
stvari, kraje, postopke, ljudi, ideje in celo čustva. Vprašanja, ki se zastavljajo v tem delu, so:
o Ali lahko zamenjam sodelujočega? (ali se lahko na primer pri tečaju odpovem soizvajalcu
in namesto njega vključim mladega igralca?)
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o Ali je mogoče pravila spremeniti? (na primer, ali lahko določeno igro za otroke iz mesta
igram z nekaterimi otroki iz vasi?)
o Ali lahko uporabim druge sestavine ali materiale? (na primer, ali lahko naredim igro iz
užitnih delov?)
o Ali lahko spremenim obliko (ali lahko na primer namesto ocenjevalnega obrazca na listu
A4 uporabim list v obliki skodelice?)
o Ali lahko spremenim barvo, hrapavost, zvok ali vonj? (Ali lahko na primer navadno vabilo
spremenim v belo kuverto z vabilom v obliki oblačka z vonjem sivke?)
o Kaj če spremenim ime projekta/izdelka itd.? (na primer, namesto ocenjevalni obrazec bi
ga poimenovali skodelica za mnenja)
o Ali lahko nekaj zamenjam z drugim? (na primer, vizitko lahko zamenjam z zaznamkom ali
kolo rulete s kontaktnimi podatki)
o Ali lahko spremenim svoja čustva ali odnos do izziva? (npr. ali lahko opustim resnost pri
vodenju meditacijskega ali jogijskega tečaja?)
S tehniko nadomestitve se običajno zagotovijo alternativne rešitve, da bi nosilci odločanja lahko
ocenili različne rešitve in tako prišli do končnega ukrepa.
V vprašanjih o kombinaciji se običajno analizira možnost združitve dveh idej, stopenj procesa ali
izdelkov v en sam učinkovitejši izdelek. V nekaterih primerih lahko združitev dveh inovativnih
idej privede do novega izdelka ali tehnologije, ki se utrdi na trgu. Na primer združitev
tehnologije telefonov z digitalnimi fotoaparati je ustvarila nov revolucionarni izdelek v
telekomunikacijski industriji. Razmislite o združitvi dveh ali več delov vašega izziva, da bi
ustvarili drug izdelek ali postopek. Velik del ustvarjalnega razmišljanja vključuje združevanje
zamisli z elementi, ki nimajo nobene zveze z ustvarjanjem nečesa novega. Razprava o tehniki
kombiniranja lahko vključuje naslednja vprašanja:
o Katere ideje ali elemente je mogoče kombinirati? (na primer, idejo o mesojedcu lahko
združim z idejo o blagovni znamki, da nastane Brandivor)
o Ali lahko kombiniram z drugimi predmeti? (na primer, združite idejo ležalnika s travo in
dobite leseni ležalnik s travo)
o Kaj je mogoče kombinirati, da bi povečali vključenost? (na primer, ali lahko iz muzejske
dediščine izdelamo igrače, ki bodo otroke bolj zanimale za spoznavanje eksponatov, ki
se jih ne morejo dotakniti?)
o Katere materiale je mogoče kombinirati? (npr. papirnata tkanina, glineno steklo, les
želoda)
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o Ali lahko združim različne talente, da izboljšam idejo? (za predstavitev lahko združim
karikaturista in pripovedovalca zgodb, da idejo predstavim tako verbalno kot vizualno)
Prilagajanje se nanaša na razpravo v viharjenju možganov, katere cilj je prilagoditi ali prilagoditi
izdelek ali storitev za boljši rezultat. Prilagoditev lahko obsega od manjših sprememb do
korenitih sprememb celotnega projekta. Prilagajanje je ena od učinkovitih tehnik za reševanje
težav z izboljšanjem obstoječega sistema. Prilagodite obstoječo zamisel za rešitev izziva. Ne
pozabite, da so vse nove ideje in izumi do določene mere izposojeni. Seja brainstorminga za
tehniko prilagajanja lahko vključuje naslednja vprašanja:
o Ali gre za nekaj podobnega, vendar v drugačnem kontekstu?
o Ali obstajajo kakšne rešitve iz preteklosti?
o Kaj bi lahko kopiral, si izposodil ali ukradel?
o Katere postopke je mogoče prilagoditi?
o Katere ideje zunaj svojega področja lahko vključim?
Tehnika Modify/minify/magnify (Spremeni / pomanjšaj / povečaj) se nanaša na spreminjanje
procesa na način, ki sprosti več inovativnih zmogljivosti ali reši težave. Ta sprememba je več kot
le prilagoditev, saj se osredotoča na celoten proces. Lahko je na primer usmerjena v zmanjšanje
procesa projekta ali spremembo našega pogleda na to, kako gledati na problem. Razmislite o
povečanju ali pretiravanju z idejo. To lahko poveča zaznano vrednost ali pa vam da nova mnenja
o tem, katere komponente so najpomembnejše. Vprašanja, ki se zastavljajo v okviru te rubrike,
vključujejo:
o Kaj lahko povečate ali povečate? (na primer, kot zaznamek za knjigo, ki ni več
standardne velikosti, ampak meter)
o Ali lahko dodam dodatne funkcije ali povečam vrednost? (lahko na primer posnamem
videoposnetek, ki pojasnjuje, kaj se dogaja v mojem projektu? Na primer zgodbo ali
razlago majhnega dela, ki bi lahko bil zanimiv za udeležence).
o Ali lahko povečam pogostost?
o Kaj lahko pretiravamo ali precenjujemo?
Vprašanja o uporabi za druge namene se nanašajo na to, kako uporabiti sedanji izdelek ali
postopek za drug namen ali kako uporabiti obstoječi izdelek za reševanje težav. To tehniko
lahko na primer uporabimo za učenje, kako obstoječi izdelek preusmeriti v drug tržni segment
ali k drugi vrsti uporabnikov. Razmislite o tem, kaj lahko uporabite iz tega, kar so že naredile
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druge organizacije in kar bi lahko ponovno uporabili v svojem kontekstu. To so lahko na primer
dogodki, blago, materiali, projekti itd. Vprašanja v tej tehniki lahko vključujejo naslednje:
Kateri projekti so mi bili všeč, od katerih bi lahko imel korist za svoj izziv? (na primer socialni,
okoljski ali kulturni projekt v drugi državi?)
Katere izkušnje bi lahko imel otrok, ki bi bile v stiku s tem, kar želim ponuditi? Kaj pa starejša
oseba? Kaj pa oseba s posebnimi potrebami?
Ali lahko idejo uporabim na drugem področju ali za druge ljudi? (Lahko pritegnem pozornost
nekaterih skupnosti, na katere nisem pomislil, npr. staršev, mladih brez staršev, tistih, ki delajo
v kinu, itd.)
Cilj faze Odprava/izboljšanje je opredeliti dele procesa, ki jih je mogoče odpraviti, da se izboljša
proizvod ali storitev procesa. Pomaga tudi raziskati nepotrebne dele projekta. Razmislite o tem,
kaj bi se lahko zgodilo, če bi odstranili ali zmanjšali nekatere svoje zamisli. Kako bi bilo, če bi
poenostavili, zmanjšali ali odpravili dele/komponente? Vprašanja, povezana s tem delom,
vključujejo:
o Ali lahko spremenim pravila? (na primer, namesto sklede lahko uporabim rezino
korenja)
o Ali lahko popolnoma odpravite pravila? (na primer, ali se lahko posvetujem z bolnikom,
ne da bi se z njim srečal v živo v pisarni?)
o Kaj je res bistveno, čemur se ne morem odreči niti v mislih? (na primer, ne morem se
odpovedati kavi v kavarni)
o Kaj je manj pomembno in čemu se lahko odpovem? (čemu bi se lahko odpovedal pri
pouku, na primer listom papirja, svinčnikom, kompletu za odmrzovanje itd.)
o Kaj če sem naredil bolj kompakten ali manjši projekt, kot sem nameraval? (na primer, ali
lahko namesto celotnega tečaja naredim en del spletnega tečaja, ki ga lahko hitro
preizkusim?)
V nekaterih primerih nepotrebni viri ali koraki v procesu pomenijo dodatno obremenitev
projekta za doseganje inovativnosti in ustvarjalnosti. Odprava teh virov razširi zmožnost
inoviranja in dodeli več virov za ustvarjalnost v organizacijah.
Zadnja faza Reverse/rearrange raziskuje inovativni potencial pri spreminjanju vrstnega reda
procesa v proizvodni liniji. Obračanje procesa ali njegovega dela lahko pomaga pri reševanju
težav ali ustvarjanju bolj inovativnih rezultatov. Vprašanja v tem delu vključujejo:
o Kateri so vzroki in posledice mojega izziva?
o Kako bi bilo, če bi se stvari odvijale v drugačnem vrstnem redu?
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o Ali lahko spremenim tempo?
o Ali lahko zamenjam pozitivni in negativni del?
o Ali lahko spremenim stanje? (na primer, namesto dolgočasja so udeleženci navdušeni?
Namesto resnosti so pričakovali zelo sproščeno ali šaljivo okolje ali osebo, ki jih pozdravi
s presenetljivimi sporočili, ki jih usmerjajo, kam naj pridejo)
o Ali lahko spremenim urnik ali lokacijo? (na primer, namesto v najprimernejšem prostoru,
da bi dogodek potekal v drugem prostoru?)
o Kako bi bilo, če bi naredil ravno nasprotno od tega, kar sem sprva mislil?
Povzetek, zaključki
Ker je to orodje za reševanje težav zelo enostavno in hitro izvedljivo, lahko rečemo, da je precej
učinkovito. Njegova odlična lastnost je, da ga lahko, če prvič ne deluje, uporabite še enkrat.
Glede na študije lahko metoda SCAMPER privede do pozitivnih rezultatov v do 80 % primerov.
To je v eni od svojih raziskav dokazala poslovna šola ESADE. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da
več kot ljudi uporablja metodo, bolj je uporabna, saj jo je lažje izvajati. Če povzamem besede
Edwarda de Bona: "Ustvarjalno mišljenje v smislu idejne ustvarjalnosti ni mistični talent. Je
spretnost, ki jo je mogoče vaditi in gojiti. "
Reference
de Bono, E. (2015). Resna ustvarjalnost: Kako biti ustvarjalen pod pritiskom in ideje spremeniti v
dejanja. Random House UK.
de Bono, Edward (1992). Resna ustvarjalnost: uporaba moči lateralnega razmišljanja za
ustvarjanje novih idej. HarperBusiness.
Eberle, B. (1996). Scamper: Prufrock Press Inc.
Michalko, M. (2010). Thinkertoys: M.: Priročnik tehnik ustvarjalnega mišljenja, 2. izdaja.
Potter/TenSpeed/Harmony.
Serrat, O. (2009). Tehnika SCAMPER. Azijska razvojna banka.
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27643/scamper-technique.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vqnIEtlp9d8&t=49s
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IV. 3. Zaključki
Metode, predstavljene v tej zbirki, se osredotočajo na razvijanje ustvarjalnih spretnosti pri
odraslih učencih. Interaktivne učne metode so zelo raznolike, vendar je bil izziv opredeliti,
izbrati in predstaviti metode, ki se osredotočajo na aktiviranje miselnih procesov, povezanih z
ustvarjalnostjo: analitično in kritično mišljenje, domišljija, pridobivanje, reorganizacija in
prestrukturiranje podatkov, ustvarjanje novih idej in izdelkov, preoblikovanje zastarelih izdelkov
v nove, inovativne, dajanje novih oblik starim, a še uporabnim virom.
Zbirka metod za razvijanje ustvarjalnosti v izobraževanju odraslih je namenjena izobraževalcem
in učečim se odraslim ter vsem drugim sedanjim in bodočim izobraževalcem na vseh stopnjah
izobraževanja, ki delajo z različnimi starostnimi skupinami učencev na različnih področjih
dejavnosti.
Metode, predstavljene v tem dokumentu, imajo namreč še eno pomembno značilnost, in sicer
prilagodljivost. Mogoče jih je prilagoditi vsakemu izobraževalnemu področju in potrebam
učencev vseh starosti. Glavni poudarek te zbirke pa je na uporabi teh metod za izobraževanje
odraslih.
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