RAZVOJ PRAKSE POVRATNE
INFORMACIJE
ZA IZBOLJŠANJE UČENJA
SKOZI UMETNOST

NASLOV
FEEDBACK – Uvajanje prakse povratnih informacij za izboljšanje učenja skozi umetnost

VSEBINA
FEEDBACK je mednarodni projekt, ki ga podpira Evropska komisija v okviru programa
Erasmus+. Njegov cilj pa je postaviti temelje za opredelitev modela povratnih informacij za
izboljšanje učenja in preko tega izboljšati oblikovanje novih učnih programov.
Namen tega dokumenta je povzeti rezultate, ki so jih partnerji projekta FeedBack zbrali v
primarnih raziskavah prek neposrednega stika z učenci in učnimi posredniki ter z zbiranjem in
pregledom spoznanj iz razpoložljive literature o tej temi.
Glavni cilj tega dokumenta je zagotoviti osnovo za naslednje faze projekta FeedBack.

PARTNERJI
Advancis (Portugalska), Politecnico di Milano (Italija), Inova Consultancy, Regenerus (Velika
Britanija) in Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (Slovenija) si prizadevajo
razviti inovativne, umetnostne, medkulturne in dostopne učne vire o praksi posredovanja
povratnih informacij za izobraževalce in vodje usposabljanj

SOFINANCIRA

Podpora Evropske komisije za izdelavo te spletne strani ne pomeni odobritve vsebine, ki spoštuje samo mnenja avtorjev, Komisija pa ni
odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
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UVOD 1/2
Obstajajo omejeni dokazi, da se učenje na podlagi umetnosti uporablja za posredovanje povratne
informacije v izobraževalnem kontekstu ali na delovnem mestu. V okviru učiteljskega poklica so
primeri bolj verjetno prisotni pri predmetih, ki temeljijo na umetnosti.
Izobraževalci uporabljajo povratne informacije za podporo posameznikom, da napredujejo v
svojem učnem potovanju, ne glede na to, ali so v učilnici ali na delovnem mestu. Pogosto je to
proces, ne pa strast. Uporaba inovativnih povratnih informacij lahko izboljša izkušnje za
posredovalca in prejemnika povratnih informacij.
Ključni izziv je »sprememba«. Pogosto izobraževalci, na način, ki ga poznajo, saj morda neradi
preizkušajo nove načine dela in nove načine dajanja povratnih informacij. V časih, v katerih smo
vsi zelo obremenjeni, lahko izvajanje novih načinov dela postane samo po sebi ovira.
Čeprav so samo del nacionalnega in pogosto tudi transnacionalnega sistema ocenjevanja, ocene
same ne zadoščajo kot povratne informacije študentom. Ocene so lahko le neke vrste povzetek.
Če se formalna povratna informacija med učnim popotovanjem učinkovito uporablja, lahko
izboljša učne izkušnje in vpliva na splošne dosežke študenta ter tako omogoča pozitivno učno
izkušnjo tako za prejemnika kot za tistega, ki daje posreduje informacije.
Povratne informacije so lahko inovativne, lahko upoštevajo diferenciacijo in lahko gradijo trdne
odnose med mentorji in njihovimi učenci. Ustvarjanje spoštovanja v učnem procesu je ključnega
pomena, saj učenec bolj ceni povratne informacije nekoga, ki ga spoštuje. S povratno
informacijo, ki je usmerjena na potrebe učenca, ki je pomembna, pravočasna in ustrezna, je bolj
verjetno, da bo učenec deloval v skladu s povratno informacijo in s tem izboljšal svoje učenje in
končni rezultat.
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UVOD 2/2
Narediti posredovanje povratne informacije ustvarjalen in inovativen proces je izziv. Koristi
le-tega so lahko ugodne tako za mentorja kot njegovega učenca. Nove, inovativne metode
posredovanja povratne informacije se lahko uporabljajo v učilnici, pa tudi na delovnem mestu,
kjer lahko vodijo k povečani produktivnosti, izboljšanju ravnotežja med poklicnim in zasebnim
življenjem, zadovoljstvu pri delu, medsebojnemu spoštovanju in občutku „Vrednost“.
Povratne informacije so pomemben del cikla poučevanja in učenja. Kako lahko napredujemo ali
spreminjamo svoje slabe navade brez povratnih informacij o tem? Povratne informacije so
nujne, zato predlagamo spodbujanje in podpiranje izobraževalcev pri izvajanju stalnih izboljšav na
tem področju. Inovativni in ustvarjalni načini zagotavljanja povratnih informacij zahtevajo
nadaljnji razmislek in obravnavo, saj npr. pri načrtovanju spletnih tečajev obstaja dodaten izziv
zmanjšanja ravni interakcije med učenci in učitelji. Ustvarjalni in inovativni pristopi k
posredovanju povratne informacije lahko prispevajo k temu, da postane vsako učno okolje, bodisi
na delovnem mestu ali v šoli, bolj zanimivo, dinamično in privlačno.
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PRAKSA POVRATNE INFORMACIJE V CIKLU UČENJA
SPLOŠNO RAZUMEVANJE
Na osnovni stopnji projekta FEEDBACK so partnerji, kljub razlikam v kontekstih, znanju ter
izkušnjah, delali na vzpostavljanju skupnega razumevanja pomena in uporabe prakse povratnih
informacij v učnih izkušnjah. Smo ponosni na to, kar je bilo dogovorjeno do trenutka:
‘Povratne informacije so darilo. Energija za nadaljevanje. Vodijo v proces preobrazbe, ki ga
učenje, osnovano na umetnosti, lahko omogoči s spodbujanjem refleksije in posledično
samoocenjevanja. Vse to lahko pomaga posameznikom, da se izboljšajo, spremenijo in razvijajo.’
To je skupno razumevanje projektnih partnerjev v projektu FEEDBACK o praksi povratnih
informacij, uporabljenih v učnih ciklih. To je tudi izhodišče za izvajanje tega triletnega projekta,
saj postavlja temelje naše zaveze, da bomo razvili umetnostno osnovane in inovativne digitalne
učne vire, ki bodo podprli prakso posredovanja povratnih informacij za izobraževalce in vodje
usposabljanj.

RAZUMEVANJE POMENA & VLOGE
Iz poglobljenega pregleda literature, ki smo ga izvedli partnerji, dokazujemo, da morajo biti
povratne informacije formativne in da tvorijo sestavni del učnega procesa, kar učencem
omogoča, da sledijo in dosegajo svoje cilje - Burgess in Mellis (2015).
Hill (2007) ugotavlja, da imajo povratne informacije pomembno vlogo pri pomoči učencem, da
se premaknejo po ciklu učenja. Na primer, povratne informacije podpirajo proces razmišljanja in
upoštevanja novih ali bolj poglobljenih teorij. Preko procesa pogajanj lahko povratne informacije
pomagajo učencu produktivno načrtovati prihodnje učne izkušnje “(Multiprofessional Faculty
Development, 2018).
Povratne informacije so učinkovite, če potekajo skupaj z učnim ciklom učenca. Učenec se je
sposoben spreminjati in se učiti iz povratnih informacij. Povratne informacije so najbolj koristne
pri „refleksivnem opazovanju“. Učencu pomagajo opredeliti težave in razmisliti o izkušnjah.
Povratne informacije so lahko bodisi sumativne (usmerjene k rezultatom), običajno posredovane
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ob koncu dokončanja naloge, bodisi formativne (procesno usmerjene), ki se usmerjajo v učenje
in proces razmišljanja. Gjerde et al., (2017) so ugotovili, da imajo procesno usmerjene povratne
informacije „bolj pozitiven učinek na uspešnost učencev kot povratne informacije, usmerjene v
rezultate“. Učenci so jih ocenili kot zelo koristne za učenje, saj so jim pokazale, kaj naj bi
spremenili, da bi lahko delovali bolje, in ne samo pokazale, kaj je bilo napačno v njihovem
odgovoru.
Torej, zakaj je praksa povratnih informacij pri učenju v učnih izkušnjah še vedno izostaja?
V drugi fazi raziskave, ki smo jo izvedli projektni partnerji FEEDBACK, so bili učitelji (od vrtca
do visokošolskega izobraževanja), vodje, trenerji, študenti, raziskovalci, tutorji in poklicni trenerji
povabljeni, da sodelujejo v fokusnih skupinah, organiziranih v štirih partnerskih državah, ter delijo
svoje misli in izkušnje glede povratnih informacij in kako se le-te uporabljajo v procesih učenja.
Čeprav so se konteksti in izkušnje udeležencev razlikovale, so bili rezultati presenetljivo podobni,
zlasti glede pozitivnega mnenja o povratnih informacijah in tudi dvomov o uporabi v učni izkušnji.
Poleg tega so rezultati pokazali, da je treba vzpostaviti skupni jezik, tudi zaradi tega, da bi
pomagal demistificirati temo posredovanja povratne informacije v kontekstu učenja. Glavni
rezultati fokusnih skupin so predstavljeni spodaj.
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KAJ
Ne glede na to, ali so fokusne skupine potekale v izobraževalnem ali poklicnem kontekstu, je
praksa povratnih informacij opisana kot »odziv na spodbudo ali odgovor, ki je podan v zvezi z
nečim, kar smo naredili«. Glede na kontekst so bile povratne informacije priznane kot sestavni
del učnega procesa; uporabljajo se za odpravo negotovosti, dajejo prostor za razmislek in
pojasnijo, kaj so naslednji koraki za učence.
Ključne besede glede tega, »Kako razumete povratne informacije«
Kot… Učna priložnost
Aktivno
poslušanje

Management
Kontekst
sprememb

Stalno
izboljševanje

Kritično
(skrbno
analitično)

Konkretno

Iskreno

Učna
pot

Motivacijsko

Neprekinjen
proces

Racionalno

Refleksivno

SMART
cilji

Strategija

Prednosti
in slabosti

Dvosmerno

Razumevanje

Aktualno

Formalno
proti
informalno

Dvojnost
sistema
ocenjevanja

Zavrnitev

Spoštovanje
singularnosti
(emocionalno
proti racionalno)

Čas
(Čas in
pogostost)

Verbalno
proti
zapisano

Ovrednotenje Ocenjevanje

Sledenje –
dolgo trajajoč Smernice
vpliv
Odstranjevanje
pomanjkljivosti / Pregled
negotovosti

Kot… Izziv
Kompleksno

Sledenje –
na dolgi rok

KAKO
Po mnenju udeležencev, ki so sodelovali v raziskavi, morajo procesi povratne informacije, da bi
imeli dolgotrajen vpliv na izkušnje učencev in strukturo, v kateri se pojavljajo, vključevati vse
vpletene strani.
Izobraževalci se strinjajo, da bi morala biti praksa povratne informacije dvosmerni proces, ne
glede na to, ali gre za formalno ali informalno prakso; ljudje in organizacija kot celota lahko
izkoristijo krožno prakso povratnih informacij. Odgovori kažejo, da je za učitelje pomembno, da
učencem omogočijo prostor za razmislek, tako da lahko »internalizirajo povratne informacije, ki
jih prejmejo«; Povratne informacije bi morale biti odprt pogovor, v katerem lahko vse vpletene
strani pojasnijo svoje načine delovanja, preden skupaj odločijo, katere ukrepe je treba narediti.
Nadalje je bilo ugotovljeno, da brez soglasja učenec kot prejemnik povratne informacije slednje
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ne bo uresničil.
Učitelji in zlasti tisti, ki delajo v visokem šolstvu, ugotavljajo, da so učenci nasičeni s povratnimi
informacijami; ne glede na to, ali gre za kvantitativno ali kvalitativno povratno informacijo, tj.
oceno ali sestanek s profesorjem, predavateljem ali učiteljem.
Rezultati raziskav so prav tako pokazali, da je pomembno, da posredovalci povratnih informacij
razumejo celotno sliko, tako da lahko določijo učne cilje, kar pa je mogoče storiti le s
prejemanjem povratnih informacij od samih učencev.
Vsi udeleženci fokusnih skupin so poročali o podobnem razumevanju učinkovite verbalne
povratne informacije, ki so jo opredelili takole:
Kje učenec stoji na svoji učni poti?

Razumevanje
konteksta

Poskrbite, da oseba, ki prejema povratne informacije, pozitivno razmišlja in ne
vzame povratne informacije kot osebno kritiko ampak kot priložnost za učenje in rast
Spoznajte raven občutljivosti osebe, prilagodite svoje povratne informacije:
povratne informacije so edinstvene in individualne, izogibajte se primerjanju

Zagotavljanje
odprte diskusija

Omogočite čas za razmislek o povratni informaciji
Po potrebi razložite in zagotovite pojasnila
Naučite se praznovati uspeh

Specifično

Postavljanje
SMART ciljev

Izmerljivo
Dosegljivo
Usmerjeno v rezultat
Časovno omejeno

KDAJ
Večina udeležencev ciljnih skupin je izrazila težave pri zagotavljanju povratnih informacij. Čeprav
obstajajo številni modeli, je zagotavljanje povratnih informacij odvisno od občutljivosti
posameznikov in položaja na njihovi učni poti. Biti »kritičen in pošten« in hkrati »odprt za
razpravo« ob spoštovanju »občutljivosti« vseh, je lahko izziv. Udeleženci projekta FeedBack so
kot udeleženci fokusnih skupin z nami delili najboljše prakse posredovanja in sprejemanja
povratne informacije.
Kvalitativno izrekanje povratnih informacij se pogosto dopolnjuje s kvantitativno oceno; učenci
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dobijo ocene, zaposleni pa številne kvantitativne spremenljivke, ki jih lahko preučijo, da bi vedeli,
kje so (npr. roki ali cilji kot npr. koliko česa nastane ali se doseže).
»Ocenjevanje je surova povratna informacija« in učitelji obžalujejo »dokončnost« ocen, ki »zgolj
ocenjujejo preteklo prakso študenta«, študentom pa ne daje napotka o tem, kako se bolje učiti.
Enak problem se lahko pojavi tudi na delovnem mestu, ko preprosto ocenjujemo uspešnost,
vendar ne predstavimo celotne slike.
Udeleženci fokusnih skupin so izmenjali mnenja o uporabi povratnih informacij na različnih
stopnjah učne izkušnje, kot je prikazano spodaj.

Načrtovanje
povratne
informacije

Odločite se za najprimernejše okolje

Poiščite pravi čas za povratne

Grupirajte povratne informacije v

informacije
Na koncu učnega cikla / aktivnosti
Dogovorite se o pogostosti

teme
Navedite posebne primere

Vprašajte učenca, kako misli, da dela, in kaj misli, da bi lahko naredil za

Spraševanje

izboljšanje. To lahko pomaga, da prevzame lastništvo povratne informacije in
sodeluje pri določanju učne poti

Zagotavljanje stalnega razvoja

Sledenje

Razumite, da lahko sprememba traja nekaj časa (npr. strukturne meje,
močna prepričanja)
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MODEL POVRATNE INFORMACIJE ZA IZBOLJŠANJE UČENJA
FEEDBACK projektni partnerji so iz pregleda literature in analize ter interpretacije svojih
izkušenj in zaznav, ki so jih bili deležni med fokusnimi skupinami, opredelili ključne elemente, ki
jih je treba upoštevati pri uporabi povratnih informacij v učnih programih. Predstavljeni model bo
podpiral izvedbo naslednje fazo projekta: razvoj digitalnih učnih virov za podporo prakse
posredovanja povratnih informacij, ki vključuje umetnostne metode učenja.

OSNOVNI MODEL
Kot so poudarili Paulson, Padgett, Skinner (2017), so Ilgen, Fisher in Taylor (1979) koncept
povratnih informacij zasnovali kot poseben primer bolj splošnega komunikacijskega procesa.
Dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost povratne informacije, se razvrščajo v tri širše kategorije:
vir povratne informacije - kot del učnega procesa v skladu s cilji, ki so jih določili
izobraževalci/učni moderatorji in poteka prek komunikacijskega kanala
prejemnik povratne informacije – navezan na potrebe učenca
sporočilo s povratno informacija – uporabno in podpirajoče

Povratne informacije tečejo po različnih kanalih in sledijo različnim smerem v mreži akterjev, ki
delujejo, da bi dosegli jasen in skupen cilj.
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Povratne informacije so sestavni del učnega procesa. Tako prejemnik povratnih informacij, v tem
primeru učenci, in tudi tutorji morajo sodelovati, da bi zagotovili, da povratne informacije
ustrezajo potrebam posameznika. Pogosto »učitelji vidijo povratne informacije ločeno od drugih
vidikov procesa poučevanja in učenja. Menijo, da so povratne informacije v prvi vrsti v lasti
učitelja« - Spiller (2014).
Ni smiselno posredovati povratno informacijo, če je le-ta prepozna ali ne pomaga pri učnem
procesu; tj. ni uporabna ali je ni mogoče uporabiti za izvajanje izboljšav med učnim ciklom.
Učence je treba podpreti, da razumejo pomembnost povratne informacije, ter slednje povezati
z njihovimi potrebami – jih pravočasno posredovati, omogočiti njihovo koristnost, zagotoviti, da
učenci razvijajo svoje zmožnosti, in jim pomagati, da bodo v prihodnosti še uspešnejši.
PROCES POVRATNE INFORMACIJE
Kot darila, so tudi povratne informacije učinkovite, če:
so natančno zasnovane z virom povratnih informacij, povezane z določenimi cilji in primerne
za kontekst/prejemnike. (1. KORAK - DOSTAVA POVRATNE INFORMACIJE)
so jih prejemniki pripravljeni sprejeti in razmisliti o njih (2. KORAK - REFLEKSIJA),
prejemniki na njihovi osnovi ukrepajo, da bi izboljšali svoje prihodnje delo in učenje (KORAK
3 – PONOVNO FOKUSIRANJE)
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OBLIKOVANJE SPOROČILA
Kako oblikovati povratno informacijo?
Potrebno je imeti jasno idejo:
glavnih značilnosti in potreb vira(-ov) in prejemnika(-ov)
jasnega in skupnega cilja
Oblikovanje povratnih informacij glede na tri dimenzije: VSEBINA, ČAS, SLOG

VSEBINA
Vsebina povratnih informacij mora biti povezana s specifičnimi (učnimi) cilji v smislu:
znanja ali spretnosti, ki jih je treba pridobiti (trdih in mehkih spretnosti), (KAM GREM?)
procesa, ki se uporablja pri doseganju cilja (KAKO GREM?)
korakov naprej, ki bodo koristni za dosego cilja (KAJ SLEDI?)
ustreznosti, zadostnosti in podrobnosti, in utemeljitve na konkretnih opazovanjih in
materialih, ki bi omogočajo podporo v fazi refleksije in preusmeritve.
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! Povratne informacije se lahko povežejo z namenom določene naloge in merili, uporabljenimi pri
ocenjevanju nalog, zato je koristno imeti jasne "liste meril" oz. "razvrstitev v razrede", "sheme
razvrščanja" ali "vodila za točkovanje" ", ki izrecno določajo vrsto meril za ocenjevanje in
pričakovane standarde uspešnosti, na katerih temeljijo povratne informacije.
ČAS
povratne informacije je treba agotoviti:
pravi čas
v različnih trenutkih procesa (periodično, pogosto) skozi učni cikel z ustreznim trajanjem
(omogoči čas za povratno informacijo!)
! Povratne informacije so najbolj koristne v fazi refleksije v okviru (učnega) procesa, ko vam
lahko povratne informacije pomagajo prepoznati težave in razmisliti o vaših izkušnjah.
! Pred začetkom naloge/procesa je treba vnaprej določiti trenutke za povratno informacijo,
vendar mora biti urnik fleksibilen (glede na trenutke in trajanje), tako da upošteva potrebe, ki
nastajajo med tekočim delom.
SLOG
Povratne informacije morajo biti posredovane z ustreznim slogom, ki ga sestavljajo:
oblika (pisana ali besedna)
ton (formalni, neformalni)
kanal (v živo, digitalni)
medij (video, tekst, slika)

! Ni pravega odgovora: prevzemanje sloga prejemnika bo slednjim olajšalo komunikacijo, včasih
pa to ni prava izbira (npr.: prilagoditi se kontekstu)
! Z uporabo različnih oblik (npr. pisne in ustne povratne informacije), kanalov, lahko mediji bolje
podpirajo proces
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SPLOŠNI MODEL

10 ZLATIH PRAVIL POVRATNE INFORMACIJE
Dobro izrečena povratna informacija:
je prilagojena potrebam in značilnostim prejemnika
potrjuje vrednost prejemnika
je povezana z jasnim (učnim) ciljem
je točna, neposredna in jasna, kar pušča malo prostora za napačno razlago
se usmerja v pozitivne vidike in ne samo negativne
daje predloge, ki jih prejemnik lahko upošteva
se opira na konkretna in opazna vedenja ali materiale - ne posplošuje
je časovno ustrezna in hitra
ne stisne sprejemnika v kot, ampak ponuja premišljena stališča, ki so odprta za pogovor
ne deluje kot prisilila, uporablja izraze. kot je npr. ‘se počutim ... ko ti …’
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OKVIR ZA UMETNOSTNO OSNOVAN PRISTOP DO UČENJA
ZAKAJ UMETNOSTNO OSNOVAN?
Cilj umetnostno zasnovanega učenja ni učiti ljudi, da bi bili umetniki, temveč ustvarjati
intenzivne učne izkušnje skozi umetniške procese, ki omogočajo nove poglede in perspektive.
(Nissley, 2010).
Taylor (2008) določa štiri bistvene prednosti umetnostnega učenja:
ustreza tihim/utelešenim oblikam vedenja in doživljanja;
tovrstne izkušnje lahko razumemo celostno in ne samo z logičnimi in sistematičnimi procesi;
spodbuja ustvarjanje pomena, povezanega z osebnimi izkušnjami;
ima lahko trajne vplive, ker gre za skupno in prijetno doživljanje.
Pobude, ki temeljijo na umetnosti, niso namenjene doseganju umetnostno-izobraževalni cilje
(npr. razumevanju tehničnih ali zgodovinskih vsebin). Njihov primarni cilj ni ustvariti umetniško
delo, ampak oblikovati »ustvarjalno učenje skozi povezavo z umetnostno pedagoškimi procesi«
(Cheryl in Lloyd, Cathryn (2008). Ta izdelčno naravnan pristop je namenjen spodbujanju
umetnostno zasnovanih pobud, ki „spodbujajo razmišljanje in so sposobne spodbujati ljudi v
razmišljanje, samoocenjevanje in razvoj novega in drugačnega znanja o organizacijskih
vprašanjih“, in so zato lahko povezane s prakso povratnih informacij. - Schiuma (2009).
Menimo, da uporaba povratnih informacij v celotnem učnem ciklusu skozi umetnostno
zasnovane pobude zagotavlja stalen vpliv, če se uporablja na trajnostni način, v skladu s strateško
usmeritvijo in z zavedanjem, da se lahko izkušnje na individualni ravni razširja tudi na raven
skupine in nato na raven skupnosti/javnosti.

POVEZANO S PRAKSO POVRATNE INFORMACIJE
V skladu z matrico umetnostne vrednosti (ang. Arts Value Matrix), ki jo je predstavil Schiuma
(2009), obstajajo različne kategorije, ki prepoznavajo možne vplive, ki jih lahko ima umetnostna
pobuda v smislu koristi, povezanih s spremembo ljudi in/ali koristi, povezanih z razvojem
organizacijske infrastrukture. “.
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V zvezi s prakso povratnih informacij pri učnih izkušnjah so projektni partnerji FEEDBACK
zasnovali in oblikovali okvir, ki povezuje tri prepoznane korake povratne informacije s tremi
stopnjami umetnostno zasnovanih pobud: trajnost; navdih in preobrazba.

UMETNOSTNE POBUDE ZA TRAJNOST
Povratna informacija preko pobud, ki temeljijo na umetnosti, je uspešna, če je oblikovane z vidika
trajnosti

Pobude, ki temeljijo na umetnosti, predvidevajo trajnostni

KORAK 1 – POSREDOVANJE
POVRATNE INFORMACIJE
povezane s specifičnimi cilji,
primerne za kontekst/ prejemnike

UMETNOSTNE
POBUDE ZA
TRAJNOST

učinek in koristi na ravni posameznika in skupine, vendar jih
je treba obravnavati kot kontinuiran projekt. To ne pomeni,
da učenci ustvarjajo umetniško delo, temveč da uporaba že
obstoječega umetniškega dela (filmov, pesmi, slik izdelkov in procesov) katalizira motivacijo za refleksijo in
preusmeritev.

Tako se lahko glede na specifične cilje učenja in za učence umetnostno zasnovane pobude načrtujejo glede na čas, intenzivnost in naravo, ter omogočijo, da se učenci neposredno usmerijo v
učno pot.

Vir: University of the Arts London
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PRIMER:
“Kaospilot je hibridna poslovna in oblikovalska šola, ki omogoča večstransko izobraževanje na
področju vodenja in podjetništva. Učni program ni zasnovan zgolj zato, da bi oblikoval učence in
da bi ustrezal prihodnosti, temveč ustvarjati.” – www.kaospilot.dk
https://www.kaospilot.dk/
Oblikovanje učnih izkušenj za Kaospilot-e je umetniški proces, ki temelji na tem, da mora biti
vsak učni trenutek (zajet v lokih) sprožen, učenci pa morajo pristati, da bi bili pripravljeni na nov
učni trenutek. Pristanek “omogoča učencem, da podprejo svoje učenje, raziščejo, česar se želijo
naučiti, ali se poglobijo v vsebino [med preostalimi loki, ali pa preprosto ustvarijo povezave, ki
pomagajo razumeti pomen tega, kar so pravkar pridobili v zvezi z glavnim lokom in v skladu z
namenom/ciljem ali vizijo."
Če želite vedeti več o tem: https://medium.com/@jakobwolman/creative-leadership-a-courhttps://medium.com/@jakobwolman/creative-leadership-a-course-at-kaospilot-a80f1b97c112
se-at-kaospilot-a80f1b97c112
UMETNOSTNE POBUDE ZA NAVDIH
Povratna informacija skozi pobude, ki temeljijo na umetnosti, je uspešna, če omogoča razmislek
STEP 2 – REFLECTION
recipients are ready to
receive it and to reflect on it

ARTS BASED
INITIATIVES FOR
INSPIRATION

Razmišljanje je mogoče opredeliti kot kognitivni proces, v
katerem oseba poskuša povečati svojo zavest o osebnih
izkušnjah in s tem o svoji sposobnosti, da se iz njih nauči
(Gordon & Smith Hullfish, 1961). Pobude, ki temeljijo na
umetnosti, omogočajo učencem čas in prostor, da se
odmaknejo od dejanj in si predstavljajo navdihujoče vire, ki

jim lahko pomagajo razmisliti o povratnih informacijah in ugotoviti, česa se morajo naučiti,
izboljšati ali se nekam preusmeriti. Umetnostno zasnovane pobude delujejo kot sprožilec, ki ljudi
»spodbudi, da dvomijo v svoje delovanje. Spodbujajo samoocenjevanje, samodisciplino,
samoučinkovitost, samozavest, samopodobo in razmišljanje o življenju, kar pa spodbuja razvoj
osebnih odnosov in vedenja“- Schiuma (2009).
PRIMER:
»Hyperisland oblikuje transformativne učne izkušnje, ki omogočajo rast - za posameznike in
podjetja. Učence in druge udeležence opremijo z odprtim umom in ustreznimi spretnostmi, ki jih
bodo dejansko lahko uporabljali.«https://www.hyperisland.com/
- www.hyperisland.com
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Glede na cilj posameznih dejavnosti posredovanja povratne informacije v okviru učne izkušnje,
Hyperisland deli nekaj primerov umetnostno zasnovanih pobud, ki povezujejo udeležence
umetnostnega ustvarjalnega procesa, zato da ustvarjajo ideje, soustvarjajo nove projekte in
koncepte ter spremljajo učenje skozi ocenjevanje sebe in svoje skupine.
Primer povratne informacije s pomočjo umetnostno zasnovanih pobud je ustvariti zemljevid
interakcij med ekipo/člani razreda skozi celoten potek učne poti - za vsako interakcijo vsak
udeleženec nariše črto, ki ga/jo povezuje z drugim udeležencem in dodaja 1 ali 2 besedi, ki
označujeta interakcijo. Na koncu lahko udeleženci vizualizirajo zemljevid in vodijo povratno sejo
(pisno ali govorjeno) ob upoštevanju treh glavnih značilnosti interakcij, ki se pojavljajo v tem
časovnem obdobju. Rezultati omogočajo udeležencem, da razmislijo o svoji uspešnosti glede na
učni proces, individualno dejavnost in uspešnost ekipe.
https://toolbox.hyperisland.com/
Če želite vedeti več o tem: http://toolbox.hyperisland.com/

UMETNOSTNE POBUDE ZA PREOBRAZBO
Povratna informacija skozi pobude, ki temeljijo na umetnosti, je uspešna, če omogoča
preobrazbo:
KORAK 3 – PONOVNO
FOKUSIRANJE
Prejemniki delujejo za izboljšanje
bodočega dela in učenja

Spremembo lahko razumemo kot destruktiven trenutek za
rast znanja, vedenja in/ali odnosa. Ko enkrat razumejo, kaj
se lahko izboljša (2. korak), lahko učenci naredijo korak z
darilom povratne informacije, da spremenijo sebe, svoje

UMETNOSTNE POBUDE
ZA PREOBRAZBO

učenje, strokovno prakso itd.
Umetnostne pobude podpirajo učence, da sprejemajo

hitrejše odločitve glede naslednjega koraka; pogled na stvari na različne načine odpira možnosti
novih poti za ponovno fokusiranje na začetne učne cilje in premik k prihodnjemu delu in učenju.
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PRIMER:
Projekt Artful Leader je bil ustvarjen za razvoj nove generacije vodij skozi umetnost. www.artfulleader.eu
http://www.artfulleader.eu/
Model uslužnostnega vodenja (angl. Servant leadership) temelji na značilnostih, ki lahko »kot
slog upravljanja za redefiniran poslovni svet dandanes pomenijo temelj za organizacije, ki želijo
zgraditi korporacijsko strukturo, temelječo na upravljanju, opolnomočenju in zaupanju«. (Van
Dierendonck , 2011). Uporaba umetnosti kot izdelka, uporabljenega za vsako od značilnosti
vodij, učencem omogoča izpostavljenost umetnosti (filmi, slike, pričevanja umetnikov itd.) in
tako razmišljanje o tem, kako lahko izboljšajo svoj odnos/vedenje kot vodje.
Primer je aktivnost, pri kateri se v video posnetku Kraljeve opere intervju različne režiserje in
razpravlja o njihovih vlogah na odru in na platnu. Razumevanje izzivov, s katerimi se režiserji
soočajo na odru, pomaga učencem, da se zavejo trenutkov, ko vodja prevzame nadzor in ko se
umakne in s tem omogoči ekipi, da pridobi priznanje - kar dokazuje prednosti vodenja, ki skrbi za
potrebe ekipe in uspeh.
Če želite vedeti več o tem:
https://www.youtube.com/watch?v=Wc5IpN3PgvM
https://www.youtube.com/watch?v=Wc5IpN3Pgv
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POSREDOVANJE, REFLEKSIJA, PONOVNO FOKUSIRANJE
KAKO BOMO NADALJEVALI?
Povratne informacije uporabljamo vsi, vsak dan, vendar ali so dobro sprejete in uporabljene?
Koliko razmišljamo o vsebini, času in slogu, ki ga uporabljamo pri posredovanju povratnih
informacij? Ali obstaja varen prostor za vadbo povratnih informacij? Ali so učenci pripravljeni
prejemati povratne informacije? Ali znajo poslušati, razumeti in se odzivati? Ali uporabljajo
prostor za učenje ali za uspešnost?
Ne pretvarjamo se, da bomo ponudili čarobno tableto, ki bo učitelje in učence pretvorila v
strokovnjake za posredovanje povratne informacije. Želimo samo zagotoviti navdih in vire, ki jim
bodo pomagali razumeti in preučiti prakso povratnih informacij za izboljšanje učnih izkušenj,
vključevanje izobraževalcev in učencev v učne izkušnje in rast globalnih državljanov.
O povezavi med modelom povratnih informacij in umetnostnimi pobudami. Naslednjo svojo
dejavnost bomo preusmerili v zagotavljanje novega izdelka - digitalnega orodja za podporo
razvoju najboljših praks in izboljšanja rezultatov učnih programov, z vključevanjem prakse
povratnih informacij z uporabo umetnostno zasnovanih učnih pristopov za izboljšanje učenja in
spodbujanje uspešnosti učencev.
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SLEDITE NAS
www.thefeedbackproject.eu
www.facebook.com/thefeedbackproject
@feedbackeu

