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Uvod  

Kulturna dediščina Evropske unije je bogat in raznolik mozaik kulturnih in ustvarjalnih izrazov, 

naša dediščina prejšnjih generacij Evropejcev in naša zapuščina za prihodnost. Je gonilna sila 

kulturnega in ustvarjalnega sektorja ter pomemben vir za gospodarsko rast, zaposlovanje in 

socialno kohezijo. Leta 2007 je Evropska komisija predlagala evropsko agendo za kulturo, ki 

priznava pomen umetnosti in kulturne vzgoje pri razvoju ustvarjalnosti. Poleg tega strateški okvir 

EU za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju jasno poudarja pomen 

transverzalnih ključnih kompetenc, vključno s kulturno ozaveščenostjo, ustvarjalnostjo in 

inovativnostjo. 

Vendar pa se zasnova in širina učnih načrtov za umetnost in kulturo razlikujeta v izobraževanju za 

poklice na področju likovne umetnosti. Zlasti v ciljih poklicnega izobraževanja in usposabljanja je 

razvidna nova osredotočenost na ustvarjalnost in kulturno izobraževanje. S tem se postavljajo 

vprašanja o zmožnosti učnega načrta za umetnost in kulturo v poklicnem izobraževanju in 

usposabljanju za izpolnjevanje raznolikih in obsežnih ciljev. Poleg tega poudarja, da je treba stalno 

izboljševati svojo kakovost, hkrati pa biti posodobljen s konceptom "pametne kulture" in uporabo 

sodobnih digitalnih tehnologij. Po drugi strani pa je poučevanje umetnosti in kulture na visoki 

ravni zahtevno. Učitelji, ki poučujejo umetnostne in kulturne predmete v poklicnem izobraževanju 

in usposabljanju, igrajo temeljno vlogo pri razvoju ustvarjalnih veščin. Potreben je nadaljnji 

poklicni razvoj, ki učiteljem umetnosti omogoča, da posodobijo svoje znanje in razvijejo svoje 

veščine. 

Projekt InART2DiverCity je z uporabo zagona evropskega leta kulturne dediščine 2018 razvil nove 

in učinkovite pristope, metode in materiale za predstavitev/ krepitev evropske kulturne dediščine 

in medkulturnega učenja z namenom izboljšanja spretnosti in zaposljivosti mladih (starostna 

skupina 18-30 let) v ustvarjalnih sektorjih, pa tudi poklicnih sposobnosti vodij usposabljanja. 

Radi bi se zahvalili vsem partnerskim organizacijam projekta InART2DiverCity, udeležencem 

vsakega partnerja, ki so prispevali k temu rezultatu, zlasti pa partnerju Ergasia Ekpedeftiki SA iz 

Grčije, ki je imel vodilno vlogo pri razvoju tega vodnika. 

Koordinator 
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1.  Uvod  

Projekt InART2DiverCity (Predstavitev mladinske kulturne raznolikosti evropskih mest) sofinancira 

Evropska komisija v okviru programa Erasmus + - Sodelovanje za inovativnost KA2 in izmenjava 

dobrih praks - Strateška partnerstva za mlade. Projekt se je začel 15. septembra 2018 s skupnim 

trajanjem 24-ih mesecev.  

S projektom se predlaga razvoj alternativnih pedagoških metodologij in praks  za usposabljanje 

učiteljev. S projektom se stremi k izboljšanju seminarjev za usposabljanje študentov poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja (VET) ter ustvarjalnih aplikacij in pilotnega testiranja za obnovo 

kulturne dediščine. 

Glavno ciljno skupino, ki jo obravnava projekt, sestavljajo mladi, stari med 18 in 30 let, ki se 

poklicno izobražujejo šolajo za poklice, ki so neposredno povezani z likovno umetnostjo, ter 

umetniki iz likovne umetnosti, ki bodo morali usposabljati inštruktorje VET (poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja) centrov na področju kulturne raznolikosti sodelujočih držav. 

Projekt InART2DiverCity načrtuje: 

● ustvariti pogoje, da mladi odrasli sodelujejo znotraj alternativnihpedagoških metodologij, 

ki so usmerjene na likovno izražanje; 

● izboljšati nastop študentov z omejenim znanjem o umetnosti; 

● pomagati mladim umetnikom živeti edinstvene izkušnje izven svojih skupnosti; 

● pomagati seznaniti študente z lastno kulturno identiteto ter pridobiti znanje o kulturni 

raznolikosti. 

Pričakovani rezultati v času trajanja projekta: 

● analizna poročila v vsaki sodelujoči državi in konsolidirana poročila s potrebami 

izobraževanja in usposabljanja v določenem sektorju; 

● razvoj alternativne pedagoške metodologije, ki temelji na izkustvenem učenju teorije ter  

vodnika Train the Trainers (usposabljanje izvajalcev izobraževanja); 
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● razvoj projekta InART2DiverCity  - urjenje kreativnosti mladih študentov umetnosti in 

uporaba leksikona, ne le kot sekundarno učno gradivo, ampak tudi kot vir informacij za 

javnost; 

●  ustvarjanje spletne platforme za tečaje e-učenja in vsebine. 

Partnerstvo sestavlja 6 partnerjev s Cipra, Grčije, Slovenije, Italije in Španije. 

Evropski urad na Cipru / Vodilni partner (Ciper) 

Evropski urad na Cipru (EOC) je neprofitna nevladna organizacija s sedežem v Nikoziji, s 

predstavništvi v Bruslju in Atenah. Leta 2007 jo je soustanovilo 18 organizacij iz širokega spektra 

sektorjev, vključno z akademskimi ustanovami, lokalnimi organi, bančnim in pravnim sektorjem 

ter kulturnim, turističnim in mladinskim sektorjem. 

Kulturna fundacija Banke Cipra- BOCCF (Ciper) 

Vse od ustanovitve leta 1984 so glavni strateški cilji kulturne fundacije Banke Cipra (BOCCF) 

zbiranje, ohranjanje in razširjanje primarnih virov, ki se nanašajo na kulturno in naravno dediščino 

Cipra, s posebnim poudarkom na mednarodni promociji stoletja dolge grške civilizacije na otoku.  

V skladu s prvotno opredeljenimi cilji kulturne fundacije želijo spodbuditi, pomagati in uresničiti 

študijo in raziskovanje ciprske civilizacije na področjih arheologije, zgodovine, umetnosti in 

literature. 

ERGASIA EKPEDEFTIKI S.A. (Grčija) 

ERGASIA EKPEDEFTIKI S.A. je center za poklicno usposabljanje in vseživljenjsko učenje, ki ponuja 

obsežne storitve usposabljanja, vključno s poklicnim in poslovnim svetovanjem na nacionalni 

ravni. Center je certificiran s strani Nacionalne agencije za potrjevanje kvalifikacij in poklicnega 

svetovanja v Grčiji (nekdanji EKEPIS) in po ISO 9001: 2008 za svoje kakovostne storitve. 

ComeUnaMarea (Italija) 

Združenje ComeUnaMarea, ustanovljeno leta 2005, si prizadeva za promocijo in ohranjanje 

kulturne dediščine, pri čemer daje prednost dejavnostim, ki cenijo ustne tradicije in izražanja. V 

okviru izvedenih dejavnosti se pojavlja velika pozornost za proučevanje in promocijo kulturne, 

naravne, umetniške in etnične dediščine sredozemske regije. 
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IPF International Consulting (Španija) 

IPF International Consulting je zasebno podjetje s sedežem na jugu Španije, ki je specializirano za 

upravljanje, razvoj in izvajanje načrtov usposabljanja, hkrati pa se zavzema za kulturne dogodke, 

povezane z umetnostjo, raznolikostjo in izobraževanjem. Glavni cilj podjetja je razvoj tečajev za 

odrasle in mladostne učence, pa tudi za brezposelne, da bi izboljšali, raziskovali in pridobili nova 

orodja in veščine za medkulturno komunikacijo in izobraževanje. 

Dvorec RIS Rakičan (Slovenija) 

Raziskovalno-izobraževalno središče RIS Dvorec Rakičan kot regijsko javno organizacijo 

sofinancirata mestna občina Murska Sobota in Združenje za tehnično kulturo Slovenije. V glavnem 

sodelujejo na področju raziskav, izobraževanja, turizma in medgeneracijskega sodelovanja, 

izvajajo več formalnih kot tudi neformalnih izobraževalnih programov, katerih osnova izhaja iz 

trenutnih potreb v resničnem svetu, zasnovanih tako, da ustrezajo večgeneracijski demografiji.  
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2.  O orodju  

2.1.  Namen in cilj vodnika  

Z modelom alternativne pedagoške metodologije namerava vodnik InArt2DiverCity delovati kot 

niz univerzalnih smernic za poklicno usposabljanje znotraj umetniškega področja. Navedeni so 

primeri dobre prakse na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja na Cipru, v Grčiji, 

Italiji, Španiji in Sloveniji, poudarek pa ostaja na napredku kulturne ozaveščenosti in varovanju 

raznolikosti.  

V skladu z razumevanjem vodij usposabljanja umetnosti je ta priročnik prilagojen potrebam 

sektorja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, medtem ko je bil razvit v okviru tehnik in 

metod, ki izhajajo iz načel umetnosti in dizajna, pri čemer uporablja jezik iz umetniškega sektorja. 

Čeprav se alternativna pedagoška metodologija in vodnik za usposabljanje izvajalcev 

izobraževanja (Train the Trainers) nanašata na izvajalce izobraževanja likovne umetnosti, se ta 

sredstva lahko prenesejo na učitelje in izvajalce različnih strok ter na druge kulturne strokovnjake, 

ki bodo dobili priložnost za izboljšanje svojih pedagoških sposobnosti , razvijanje veščin potrebnih 

za učinkovito interakcijo in sodelovanje. 

Za pripravo vodnika je vsaka država opredelila številne dobre prakse v okviru izobraževanja PIU 

(poklicno izobraževanje in usposabljanje), ki temelji na alternativni metodologiji izkustvenega 

učenja, in predlaga izobraževalne dejavnosti, ki so prilagojene potrebam sistema PIU vsake 

države. 

2.2.  Kontekst in struktura  

Na naslednjih straneh so bralcem na voljo sredstva, s pomočjo katerih razumejo glavni koncept 

učnega procesa. Pametna kultura (Smart Culture) na področju umetnosti v digitalni dobi, pa tudi 

pomen medkulturne komunikacije, kulturne raznolikosti in potrebe po nepretrganem strokovnem 

razvoju učiteljev likovne umetnosti. 

Poglavje 4 raziskuje kompetence neformalnega izobraževanja za izvajalce usposabljanja, 

študente in tudi družbo na splošno ter prikazuje, kako lahko usmeri potencial za povečanje 

demokratične vzdržljivosti, kritičnega likovnega izražanja, hkrati pa pozitivno vpliva na 

ustvarjalnost in inovativnost. 
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Naslednje poglavje predstavlja cilje, metode in dejavnosti izkustvenega učenja, medtem ko nas 

bo poglavje 6 vodilo do eksperimentiranja z učnimi conami. Vodnik bo natančneje prikazal, kako 

razviti kulturni zemljevid s skupnimi točkami in tako v preko izmenjave idej pridobiti znanje. 

Na koncu bodo v 7. poglavju predstavljene dobre prakse in uspešni projekti po metodologiji 

učenje preko dela, ki izhaja iz petih sodelujočih držav. Ta kratki vodnik bo zaključen ssklepi in 

priporočili.  

3.  Učni proces "Pametna kultura" in 

njegovi rezultati  

Kaj je pametna kultura? 

Ideja pametne kulture temelji na zagotavljanju trajnostnega dostopa do kulturne dediščine 

širšemu krogu uporabnikov z uporabo digitalnih tehnologij, s tem pa povečanje prepoznavnosti in 

dostopnosti zbirk dediščine in najdišč. Digitalizacija zainteresiranim posameznikom omogoča 

dostop do kulturne dediščine, hkrati pa varuje dejanske zgodovinske artefakte in umetniška dela 

pred fizično izpostavljenostjo. 

Prednosti pametne kulture 

Uporaba orodij IKT in digitalizacija pomagata pri preoblikovanju potencialno pasivnega občinstva 

v aktivnega kulturnika. Spodbujanje kulture na takšen način ponuja tudi poslovne priložnosti in 

inovativne pristope k razlagi kulture, kulturne dediščine in likovne umetnosti.  

Rešitve in dobre prakse pametne kulture: 

● Zbirke Europeana, 

● Google knjige , 

● Zbirka MoMA, 

● Fundacija poezije, 

● arhiv filmov, 

● The Metropolitan Museum of Art, 
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● Google Arts & Culture (umetnost in kultura). 

3.1.  Koncept pristopa do procesa "pametne kulture"  

Uspešni pristopi k razvoju rešitev Pametne kulture (Smart Culture)  

Zavedamo se, da pojav novih tehnologij in premikajoče se demografije ne vpliva le na načine 

zbiranja, shranjevanja in predstavitve gradiva kulturne dediščine, temveč tudi opredeljuje 

kulturno dediščino in kako jo je treba razlagati. Zato so potrebni uspešni pristopi k razvoju rešitev 

pametne kulture (Smart Culture). 

Kaj potrebujemo za razvoj uspešnih pristopov: 

● Meddisciplinarne, medsektorske in mednacionalne infrastrukture; 

● usklajene strategije raziskovanja kulturne dediščine; 

● skupne in odprte platforme za dostop do izkušenj iz področja kulturne dediščine; 

● možnosti financiranja, ki so prilagojene projektom digitalne kulturne dediščine; 

● uporaba evropskih prestolnic kulture (ali drugih kulturnih dogodkov) kot vzvodov pri 
razvoju digitalne kulturne dediščine. 

3.1.1. "Pametna kultura" na področju likovne umetnosti  

Umetniške galerije so prelomnice različnih sektorjev in kultur, ki vsebujejo znanje, ki postane 

pomembno za različne vrste občinstva. Zato je ključnega pomena razviti pametne rešitve, s 

pomočjo katerih je mogoče umetnost predstaviti na enostaven in zanimiv način. Digitalne rešitve 

postajajo vedno pogostejše, čeprav jih uporablja in dobro razume zlasti mlajša populacija.  

Rešitve in dobre prakse: 

● Google Arts & Culture (umetnost in kultura), 

● The Metropolitan Museum of Art,, 

● Guggenheimov muzej 

● Tate spletna zbirka. 
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3.1.2. "Pametna kultura" v digitalni dobi v povezavi z evropsko kulturno identiteto  

Kulturno dediščino razvijajo skupnosti in se prenaša iz roda v rod. Vključuje oprijemljivo kulturo 

(kot na primer zgradbe, spomeniki, krajine, knjige, umetniška dela in artefakti), neoprijemljivo 

kulturo (folklora, tradicija, jezik in znanje) ter naravno dediščino (vključno s kulturno pomembnimi 

pokrajinami in biodiverziteto) . Kulturna dediščina je pomembna značilnost razstavljanja bogastva 

Evrope in kulturne raznolikosti. Velja kot edinstvena dobrina, ki bi jo bilo treba spodbujati in 

ohranjati za prihodnje generacije.  

Evropska kultura s svojo raznoliko in bogato vsebino zagotavlja veliko novih pristopov k 

razumevanju kulture in njenih virov.  Ti pristopi so dandanes s pomočjo digitalnih tehnologij vedno 

bolj povezani in tako za sodobnega opazovalca olajšajo ter popestrijo povezavo med umetnostjo 

in zgodovino. Čeprav je za nas pomembno, da cenimo svojo evropsko dediščino in poznamo svoje 

zgodovinsko ozadje in tradicijo, uporaba digitalnih tehnologij omogoča učinkovit način, kako je to 

mogoče opraviti. Digitalizacija spodbuja razširjanje znanja in hkrati zagotavlja dostop do ustreznih 

informacij. 
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3.2.  Medkulturna komunikacija in kulturna raznolikost  

 

Medkulturna komunikacija je disciplina, ki preučuje komunikacijo v različnih kulturah in 

družbenih skupinah ter prikazuje, kako lahko kultura vpliva na komunikacijo. Opisuje širok spekter 

komunikacijskih procesov in težav, ki se vsekakor pojavljajo znotraj organizacije ali katerega koli 

družbenega konteksta, sestavljenega iz posameznikov različnih verskih, družbenih, etničnih in 

izobraževalnih okolij. V tem smislu se poskuša razumeti, kako ljudje iz različnih okolij delujejo in 

komunicirajo drug z drugim, pa tudi, kako bi lahko na alternativne načine dojemali svet okoli sebe. 

Kulturna raznolikost je lastnost raznolikih ali različnih kultur, ki se zbirajo, za razliko od 

monokulture, globalne monokulture ali homogenizacije kultur in je podobna kulturnemu 

propadanju. Če navajamo široko paleto kulturnih identitet znotraj določene regije, lahko kulturna 

raznolikost kaže tudi na željo po enakovrednih in spoštljivih odnosih med raznovrstnimi 

skupinami.  

3.3.  Potreba po nadaljnjem poklicnem razvoju učiteljev s področju likovne 

umetnosti  

Pomen prenosa znanja 

Zelo pomembno je, da učitelji razvijajo svoj poklic in svoje znanje prenašajo tudi na mlajše 

generacije in na druge posameznike, ki iščejo znanje o likovni umetnosti. Inštruktorji bi se zaradi 

tega morali seznaniti z digitalizacijo na področjih kulture in likovne umetnosti, tako da lahko 

posledično prispevajo k razvoju pametne kulture na različnih področjih. 
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3.4.  Učne priložnosti in rezultati  

Učne priložnosti 

Pametna kultura ponuja veliko novih priložnosti za učenje, saj vsebuje različne vidike obravnave 

interpretacij kulture in likovne umetnosti. Je medsektorska, večkulturna, večnacionalna in 

večgeneracijska, kar omogoča, da se posamezniki iz zelo različnih okolij zberejo in učijo drug od 

drugega. Prav tako ponuja nove priložnosti za razvoj novih partnerstev in možnosti za nadaljnje 

sodelovanje. 

Pričakovani rezultati: 

● Izboljšana dostopnost kulturne dediščine. 

● Nove rešitve v interpretaciji kulture in likovne umetnosti. 

● Možnost novih partnerstev. 

● Povečana zaščita kulturnih artefaltov in likovne umetnosti.   

 

4.  Značilnost neformalnega 

izobraževanja in pridobljenih 

kompetenc  

Neformalno izobraževanje je način izobraževanja, ki poteka izven kurikuluma formalnega 

izobraževanja. Aktivnosti neformalnega učenja se izvajajo prostovoljno in so skrbno zasnovane za 

spodbujanje osebnega, socialnega in poklicnega razvoja udeležencev. 

Večina evropskih državljanov je v svojem življenju prejela določeno obliko izobraževanja, medtem 

ko to formalno šolanje običajno temelji na "vertikalnem" odnosu med učiteljem in študentom; 

eden razpolaga z informacijami in znanjem študentu, ki ga prejme. Po drugi strani pa se lahko 

neformalno izobraževanje izvaja z učenjem po metodi učenje preko dela, pomeni učenje 

neposredno na področju.  Metodologija učenja je sestavljena iz interakcij med pripravniki in 

konkretnimi situacijami, ki jih doživljajo. Učitelji ne učijo nekdanje katedre; mladi, mladinski 

delavci in pedagogi razvijajo znanje in veščine skupaj s pomočjo "horizontalne" dinamike. 
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Načela neformalnega učenja so: 

● Uporaba participatornih metod, osredotočenih na zasnovo pripravnika , ki temelji na 
interesih mladih. 

● Ocena neuspeha ali uspeha ni nikoli individualna, temveč kolektivna, kar omogoča prostor 
za napake.  

● Izvaja se v okoljih in situacijah, kjer usposabljanje in učenje nista edini dejavnost. 

● Učni kontekst naj bi udeležencem olajšal proces učenja. 

● Dejavnosti vodijo tako profesionalni kot prostovoljni posredniki učenja. 

● Dejavnosti se načrtujejo na podlagi ciljev in posebnih ciljnih skupin. 

Participatornih metodologij, ki se uporabljajo v neformalnem izobraževanju, je veliko in so tesno 

povezane s cilji, ki naj bi jih dosegli s posebnim projektom. Pobuda, usmerjena v vključevanje 

mladih z manj priložnostmi, bo razvila orodja za učenje, ki se bodo zelo razlikovala od formalnih 

dejavnosti, katerih namen je izobraževanje ljudi o evropskem državljanstvu.  
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4.1.  Relevantnost neformalnega izobraževanja  

 4.1.1 Za vodje usposabljanja  

Pri formalnem in neformalnem učenju sta ključna vidika podpora motivaciji in užitek učenja. 

Neformalno izobraževanje ni nadomestilo formalno izobraževanjue vendar ga lahko dopolni s 

pokrivanjem določenih potreb in vidikov, ki manjkajo pri reguliranih institucijah. Neformalno 

izobraževanje je odprto za posameznike vseh starosti, porekla in razlik v osebnih interesih. 

 4.1.1 Za pripravnike  

Z vidika študentov je učenje namerno. Merjenje vrednosti neformalnega učenja je postopek, v 

katerem imajo posamezniki potrjene splošne spretnosti povezane z različnimi področji uporabe.  

Potrditev vseh splošnih spretnosti ne glede na to, kje ali kako so jih pridobili, postane nujna, če je 

cilj ustvariti družbo, ki vsem ponuja vseživljenjsko učenje. Bolj sistematično dokumentiranje 

neformalnih učnih praks na delovnem mestu lahko posameznim zaposlenim pomaga pri 

poklicnem razvoju tako, da jih seznani z njihovimi veščinami. Potrditev mora biti organizirana na 

način, da uporabnikom omogoča bližino in je lahko dostopna. 

Kar nekaj držav je začelo vzpostavljati sisteme za potrjevanje neformalnega učenja. Ključne učne 

komponente bi morale vsebovati prožne kvalifikacijske strukture ter vključevati poklicno in 

tehnično izobraževanje in usposabljanje. 

 4.1.3 Za družbo  

Učenje je družbeni proces, medtem ko nenehno učenje skozi celo življenje na prostovoljni, 

izkustveni način ustvarja dobro informirane in kultivirane državljane. Z neformalnim 

izobraževanjem se zagotavljajo načini za boljše razumevanje sveta okoli nas. Koristi neformalnega 

izobraževanja vključujejo zmožnost pomagati ljudem rasti na osebni ravni pa tudi na družbeni. 

Krepi se samozavest, razvija zdrav kritični odnos do okolice in družbenih norm, vse ob povečanju 

zaposlitvenih možnosti in produktivne samozaposlitve. 

Učenje, ki temelji na skupnosti, ima ključno vlogo pri povečanju udeležbe med ljudmi, ki so 

prikrajšani v izobraževanju, gospodarstvu in družbi. Lokacija učenja je zaradi praktičnih in 

kulturnih dejavnikov izjemno pomembna, pogosto bolj kot dejanska usmerjenost le-tega. Na 

nekaterih območjih je bilo opaziti, da ljudje po navadi neradi sodelujejo v dejavnostih zunaj 
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svojega domačega, lokalnega okolja. Znanje na visoki ravni ali strokovno znanje je mogoče 

pridobiti iz vsakodnevnih izkušenj na delovnem mestu ter v skupnosti ali družini. 

4.2.  Ključne kompetence vodij usposabljanja in pripravnikov  

Kateri ukrepi usposabljanja in neformalnega izobraževanja so potrebni za pridobitev 

kompetenc in kakšne so zahteve za vsako od njih? 

Ukvarjanje z miselnimi pristopi, ki so sprva morda oddaljeni ali neznani, ni nepremostljiva ovira in 

zato ne bi smelo povzročiti frustracij - tako vodje usposabljanja kot pripravniki se soočajo z 

začetkom novih individualnih in kolektivnih učnih procesov. 

Vodje usposabljanja, delavci in vodje bi morali prispevati največjo dodano vrednost za njihovo 

biografijo v smislu novih izkušenj, spoznanj in potencialnih dejanj. Delo naj bi bilo učinkovito, 

spodbudilo enake možnosti, podpiralo medkulturno učenje, omogočilo osebno rast in socialno 

vključevanje, sprožilo in spremljalo aktivno državljanstvo ob izboljšanju zaposljivosti. 

Evropska unija opredeljuje naslednje ključne kompetence za vseživljenjsko učenje: 

● Jezikovna usposobljenost v maternem in tujem jeziku (relevantno v medkulturnem 

kontekstu); 

● matematična / osnovna znanstveno-tehnična usposobljenost (nedogmatični kritični 

razlog, vezan na etična načela); 

● računalniška usposobljenost („tehnična“ različica posredovanja informacij); 

● „učenje učenja“ (vodje usposabljanja se tudi znajdejo v procesu vseživljenjskega učenja, 

ki je analogen njihovi rasti); 

● vidiki medosebnih, medkulturnih, socialnih in državljanskih kompetenc (potreba ne le 

po empatiji, ampak tudi strpnosti do dvoumnosti in frustracij v okviru medkulturnih učnih 

procesov); 

● podjetniška usposobljenost - vključno z osebnim razmišljanjem o poklicnem delovanju 

(poklicna usposobljenost); 

● kulturna kompetenca (vključuje koncept 'ustvarjalnosti', razumevanje ustvarjalnega 

delovanja kot povezovalnega elementa med posamezniki in njihovim okoljem). 
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 4.2.1 Pomen ključnih transverzalnih kompetenc  

Transverzalne kompetence (imenovane tudi splošne) so možnosti, ki zbirajo več splošnih 

elementov znanja, spretnosti in sposobnosti, ki jih mora imeti vsak posameznik, preden se vključi 

na trg dela. Te kompetence niso posebej povezane s kakršnokoli obliko zaposlitve; so potrebne 

pri vseh vrstah zaposlitve, se pridobijo v procesu poučevanja in učenja ter omogočajo nepretrgani 

razvoj novih sposobnosti. Pridobivanje le-teh in njihova izvedba sta dragoceni. 

Priložnost za razvoj transverzalnih spretnosti je prisotna v celotnem izobraževalnem procesu. 

Namen transverzalnih veščin je razviti sposobnost na individualni ravni, doseči uspeh v življenju, 

vplivati tako na akademsko in poklicno področje kot tudi na osebne in medosebne odnose. Razvoj 

transverzalnih elementov povečuje pridobivanje drugih veščin, sposobnosti in kompetenc. Razvoj 

le-teh krepi sam razvoj drugih veščin, sposobnosti in kompetenc, to pomeni, da ena konkurenca 

vsebuje drugo. 

Če povzamemo: transverzalne kompetence se zaradi integriranih motivacijskih in kognitivnih 

komponent štejejo za ključne pri usposabljanju posameznika, ne samo na poklicni ravni, temveč 

tudi na osebni in družbeni ravni. 

4.2.2. Pomen kulturne ozaveščenosti  

Kulturna zavest se nanaša na nabor veščin, ki posamezniku omogočajo spoznavanje in 

razumevanje ljudi z različnim kulturnim ozadjem.  V bistvu kaže na vsakdanje življenje, ki deluje z 

zavedanjem, da obstajajo kulturne razlike med ljudmi, s katerimi se srečujejo, ne da bi jim 

pripisovali posebno vrednost. Razlika je pozitiven atribut, kjer kultura posameznika ne velja za 

višjo ali manjvredno ali pa je videti na lestvici hegemonije. Kulturna ozaveščenost ne pomeni 

nujno, da je posameznik strokovnjak za vrednote vsake kulture, vendar opozarja na njegovo 

pripravljenost razumevanja in izkazovanja empatije, ne pa presojanja na podlagi drugačnosti. 

Najpomembneje pri delovanju v kulturno občutljivem okolju je, da se spomnimo, da vsako 

interakcijo utemeljimo z razumevanjem, da se ozadja ljudi, njihove izkušnje in vrednote seveda 

razlikujejo. Kulturna zavest je izraz, ki se v našem trenutnem kontekstu ne uporablja le v 

izobraževanju, temveč tudi v politiki in medijih. 

Definicija kulturne ozaveščenosti v bistvu pomeni priznavanje, da obstajajo druge kulture in 

izkušnje in veljajo same po sebi. Jezik, norme, tradicije in simboli - tako oprijemljivi kot 
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neoprijemljivi - so sestavni del tega, čemur pravimo kultura, in ključnega pomena je, da razvijamo 

osnovno razumevanje kulturnih elementov zunaj lastne naučene kulturne izkušnje. 

Da bi se študenti lahko prilagodili novim okoljem in se počutili varno in prijetno, je treba 

vzpostaviti vzdušje, ki spodbuja inkluzivnost, medtem ko morajo učitelji upoštevati ključno prakso 

tega, kako zelo je pomembno spoštovati kulturno ozaveščenost in občutljivost. 

 4.2.3 Pomen varovanja kulturne raznolikosti  

Kulturna raznolikost je sistem verovanj in vedenj, ki prepoznava in spoštuje prisotnost vseh 

raznolikih skupin v organizaciji ali družbi, priznava in ceni socialno-kulturne razlike ter spodbuja in 

omogoča njihov stalen prispevek v vključujočem kulturnem okviru, ki vse krepi.  

V opredelitev multikulturalizma je vključenih nekaj pomembnih dejanj.  

● prepoznavanje bogate raznolikosti kultur; 

● spoštovanje razlik; 

● priznavanje veljavnosti različnih kulturnih izrazov in prispevkov; 

● spoštovanje tistega, kar ponujajo druge kulture; 

● spodbujanje prispevka različnih skupin; 

● spodbujanje ljudi k krepitvi samega sebe in drugih, da dosežejo svoj največji potencial s 

kritičnostjo do lastnih predsodkov; 

● proslavljanje, ne pa dopuščanje drugačnosti, da bi ustvarili enotnost skozi raznolikost. 

Kulturna raznolikost je pomembna, ker naše države, delovna mesta in šole vse bolj sestavljajo 

različne kulturne, rasne in etnične skupine. Da se lahko drug od drugega učimo, moramo najprej 

imeti raven razumevanja, ki lahko olajša sodelovanje. Spoznavanje drugih kultur nam pomaga 

razumeti različne perspektive v svetu, v katerem živimo in med drugim pomaga razbliniti 

negativne stereotipe in osebne predsodke glede različnih skupin. 

Poleg tega nam kulturna raznolikost pomaga prepoznati in spoštovati načine bivanja, ki niso nujno 

naši, tako da lahko med interakcijo z drugimi gradimo mostove zaupanja, spoštovanja in 

razumevanja v različnih kulturah. Kulturna raznolikost podpira idejo, da lahko vsak posameznik 

da edinstven in pozitiven prispevek k družbi na splošno. 
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4.3.  Kako lahko neformalno izobraževanje poveča demokratično vzdržljivost  

Vzdržljivost se nanaša na zmožnost pozitivnega obvladovanja travmatičnih dogodkov, zato da 

spoznamo, kako lahko reorganiziramo svoje življenje, ko naletimo na težave. Kakšno vlogo lahko 

pri ustvarjanju psihofizičnega ravnovesja igrata ustvarjalnost in umetnost? Izrazna umetnost - kot 

na primer glasba, gledališče, slikanje, psihomotorične dejavnosti in tehnike zavedanja - meditacija, 

sprostitev in vizualizacija - zagotovo lahko spodbudi družbene vezi, samozavest in psihološko 

udobje. Ti dejavniki pomagajo razvoju posameznika in mu omogočajo, da premaga nelagodje, 

dajejo prednost samoizražanju, komunikaciji in socialni integraciji ter tako povečajo individualno 

in kolektivno vzdržljivost. 

V tem smislu lahko umetnost deluje kot vzdržljiva demokracija, s čimer se lahko vsakdo odzove na 

spremembe z izvajanjem prilagodljivih vedenjskih strategij in pomaga doseči dinamično 

ravnovesje, ki se razlikuje od hegemonističnega ravnovesja.  

Umetniška izkušnja zato predstavlja vir za smiselno učenje, ki subjektom omogoča, da se razvijejo 

in postanejo sposobni soočanja s kompleksnimi situacijami na ustvarjalni način. Da se to zgodi, je 

treba resno ukrepati tako na kognitivni kot na čustveni sposobnosti, ob upoštevanju postopnega 

razvoja in občutljivih obdobij. 

4.4.  Kako bi neformalno izobraževanje lahko povečalo kritično likovno 

izražanje  

Kot so dokazali številni pedagoški raziskovalci, vedno večja ocena zmogljivosti umetniškega znanja 

omogoča nov pristop k raznolikemu številu subjektov iz različnih vidikov; perspektiv, ki jih drugi 

izobraževalni načini ne odkrijejo. 
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Izkušnje vključujejo izkušnje interaktivnih laboratorijev, umetniških laboratorijev in izraznih 

prostorov, namenjenih razvoju ustvarjalnosti, pa tudi situacije, ki lahko dajo prednost 

medčloveškim odnosom in pomembnim veščinam, kot so fleksibilnost, kritično razmišljanje, 

podjetnost, frustracije upravljanja, resnični notranji viri, ki spodbujajo zaposljivost in omogočajo, 

da je posameznik manj izpostavljen tveganjem socialne izključenosti in socialnim nemirom. 

4.5.  Kako lahko neformalno izobraževanje pozitivno vpliva na ustvarjalnost in 

inovativnost  

Inovativna narava neformalnega izobraževanja, ki spodbuja razvoj človeških zmogljivosti, 

izboljšuje socialno kohezijo in ustvarja odgovorne državljane, je vedno bolj prepoznavna na 

evropski ravni. Neformalno izobraževanje se je izkazalo za posebej učinkovito pri razvoju kritične 

in inovativne pedagogike.  

 

Tema potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja je odkrila več možnih prostorov 

eksperimentiranja; v okviru projektov sodelovanja, ki vključujejo izmenjavo izkušenj, razvoj in 

prenos inovacij pri izobraževanju in usposabljanju. Priznava ključni vidik neformalnega 

izobraževanja pri podpori formalnega izobraževanja nacionalnih izobraževalnih ustanov, ki lahko 

zagotovi tudi nekatere vrste neizčrpnih vsebin pri oblikovanju preprostih veščin, transverzalnih 

kompetence, ki so bistvenega pomena v trenutnem svetu dela.   

Z leti so se priložnosti za neformalno učenje, ki so povezane z mladinskim delom in 

prostovoljstvom, znatno povečale, kar je prispevalo k vključevanju mladih Evropejcev v 

usposabljanja in v rast pridobljenih veščin. V ta namen je po predlogu Evropske komisije decembra 

2012 Svet Evropske unije države članice pozval, naj do leta 2018 vzpostavijo metodologijo 

potrjevanja neformalnih in formalnih učnih rezultatov. Priznavanje pobud in dejavnosti, ki jih 
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mladinske organizacije ponujajo mladim v smislu učenja, znanja in rasti posameznih veščin, 

koristnih za soočanje z delovnimi potmi, so pomembne in si zaslužijo posebno pozornost. 

5.  Cilji, metode in dejavnosti izkustvenega 

učenja  

5.1.  Učni cilji izkustvenega učenja  

 "Če mi poveš, bom poslušal.  Če mi pokažeš, bom videl.  

 Vendar, če mi dovoliš da preizkusim, se bom naučil "   

(Lao-TSE 5.stoletje pred Kristusom) 

Trditev, "Človeška bitja se učijo bolje, če lahko delujejo in odkrivajo nova dejstva zase" označuje 

temeljno načelo za vse trenutne teorije izkustvenega učenja, akcijsko usmerjenega učenja, 

študentske aktivacije in podobnih načel. Vrednost praktičnega učenja ni več dvomljiva, saj se vse 

pogosteje izvaja v različnih šolah/izobraževalnih vrstah in stopnjah ocenjevanja. 

V okviru "izkustvenega učenja", "aktivnega učenja", "poučevanja, ki temelji na nalogah" in 

različnih podobnih dejavnosti, so se pojavile nove teorije in modeli učenja, ki so vzpostavili 

dejavnost učencev kot osrednje načelo vsakega okolja, v katerem se uči in poučuje. Vse te teorije 

temeljijo na podobnem načelu: študenti se učijo učinkovito in najbolje ohranijo naučene 

informacije, ko so aktivno vključeni v učni proces, ko so motivirani za delovanje in odkrivanje 

povezav zase in sicer tako, da so soočeni z zapletenimi nalogami, ki zahtevajo avtonomno 

reševanje problemov. 

Izkustveno učenje ne nadomešča tradicionalnih metod učenja, temveč ga dopolnjuje v obliki 

laboratorija in kliničnega učenja, da bi ponudili dodatne veščine, perspektive in razumevanje 

odnosov. Izkustveno učenje je zasnovano tako, da izboljša posameznikovo razumevanje na način, 

da mu daje svobodo, razišče ter najde učno pot, ki je zanj najbolj primerna. 

Opredelitev učenja s pomočjo izkustvenih metod se nanaša na "proces, pri katerem se znanje 

ustvarja s transformacijo izkušenj. Znanje izhaja iz kombinacije razumevanja in preoblikovanja 

izkušenj (Kolb, 1984: 41). 
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Prvi in najpomembnejši upravičenec izkustvenega učenja je študent. Glede na populacijo učencev 

se lahko koristi izkustvenega učenja povečajo. V skupino učencev, za katere se je pokazalo, da 

imajo koristi od izkustvenega učenja, spadajo: 

● Zrel učenec, ki je bil že dolgo odstranjen iz tradicionalne učilnice in potrebuje motivacijo 

kontekstualnega učenja, da se lahko znova navadi na akademsko izobraževanje; 

● učenec, ki mora osebno izkusiti vrednost predmeta, da postane motiviran za učenje; 

● učenec, ki ima težave pri učenju v formalni učilnici in za dosego uspeha potrebuje 

alternativni način učenja; 

● vsak učenec, ki mu praktični primeri koristijo pri krepitvi svojega tradicionalnega načina 

učenja (Cantor, 1995: 80). 

Izkustveno učenje lahko razdelimo v dve glavni kategoriji: terenske izkušnje in učenje v razredu. 

Terensko učenje je najstarejša in najbolj uveljavljena oblika izkustvenega učenja, ki je bilo v 

tridesetih letih vključeno v visoko šolanje. Terensko učenje vključuje pripravništvo, praktikume, 

sodelovalno izobraževanje in storitveno učenje (Lewis & Williams, 1994: 7). 

Izkustveno učenje v učilnici lahko prevzame številne oblike, vključno z igranjem vlog, igrami, 

študijami primerov, simulacijami, predstavitvami in različnimi vrstami skupinskega dela. 

Izkustveno učenje v učilnici narašča v širino in globino, saj sta "Chickering in Gamson" v letu 1987 

priporočila "aktivno učenje" kot eno od sedmih" načel dobre prakse "za odličnost dodiplomskega 

izobraževanja" (Lewis & Williams, 1994: 7). 

Ko začnemo razmišljati o vključitvi izkustvene komponente v svoj tečaj, moramo najprej opraviti 

nekaj korakov: 

1. Analiziranje populacije učencev in določanje njihovih potreb; 

2. ugotavljanje ustreznih dejavnosti za vašo populacijo učencev in vsebine učnih predmetov; 

3. prepoznavanje potencialnih težav pri vključevanju izkustvenega učenja. 

Izkustveno učenje je participativno, interaktivno in uporabno. Omogoča stik z okoljem in 

izpostavljenost zelo spremenljivim in negotovim procesom. Vključuje celotnega posameznika; 

učenje poteka na afektivnih in vedenjskih dimenzijah ter na kognitivnih dimenzijah. Izkušnje je 

treba do neke mere strukturirati; treba je določiti ustrezne učne cilje in spremljati izvedbo 
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izkušenj. Študenti morajo ovrednotiti izkušnjo glede teorije in glede na svoje občutke. Poleg tega 

je treba študentu zagotoviti povratne informacije o procesih, da dopolnijo (in po možnosti 

nadomestijo) povratne informacije, ki jih prejme od študenta. 

5.2.  Metode in dejavnosti  

Ni določene dejavnosti, ki bi bila izkustvena; ravno način, kako je uokvirjen, ga naredi 

izkustvenega. Kako se torej učne dejavnosti spremenijo v izkustvene?  

Splošni okvir bi lahko bil: 

• Odločanje, katere dele vašega učnega predmeta boste lahko učinkoviteje poučevali z 

izkustvenim učenjem; 

• razmišljanje o tem, kako morebitne dejavnosti ustrezajo učnim ciljem tečaja; 

• razmišljanje o tem, kako morebitna dejavnost dopolnjuje celotni študijski tečaj; 

• razmišljanje o merilih za ocenjevanje in metodah vrednotenja, ki bi ustrezale predlagani 

dejavnosti (Cantor, 1995: 82). 

Wurdinger je priskrbel kratek vodnik za vključevanje izkustvenega učenja v tečaj, ki lahko 

inštruktorjem pomaga, da začnejo o procesu razmišljati celostno: 

• Za vodenje učenja skozi celoten tečaj uporabite glavni projekt ali terenske izkušnje. Imeti 

eno glavno nalogo dela v celotnem semestru motivira študente, da nadaljujejo naprej, jim 

daje jasen cilj, na katerega se osredotočijo, in postane "gonilna sila" za vsem, kar študent 

počne v razredu ... Ko se študenti zavedajo k čemu stremijo, razumejo, da ima vsak razred 

svoj namen, saj predstavlja odskočno desko k temu splošnemu cilju." 

• Uporabite kombinacijo projektov, dejavnosti v učilnici in zunanjih izkušenj, da bo tečaj 

zanimiv, hkrati pa dodate vrednost celotnemu procesu. 

• Poveži vse skupaj. Branje v razredu in na predavanjih mora biti neposredno povezano z 

izkustvenimi aktivnostmi. Branje in dejavnosti v razredu je vse treba obravnavati kot vire, 

ki bodo študentom pomagali dokončati njihov glavni projekt. 
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• Zagotovite, da so dejavnosti zahtevne, a obvladljive. Ko je študentom dodeljena 

odgovornost za oblikovanje lastnih projektov, se mora inštruktor prepričati, da jih bodo 

lahko dokončali. 

• Zagotovite jasna pričakovanja za študente. To lahko vključuje merila za ocenjevanje ali 

primere zaključenih projektov in aktivnosti iz prejšnjih tečajev. 

• Študentom omogočiti dovolj časa, da "prepoznajo, razjasnijo in se osredotočijo na svojo 

težavo." 

• Študentom omogočiti, da spremenijo smer v prelomnem obdobju. Najpomembneje je, 

da bi študenti morali delati na projektih, ki so zanje pomembni in ustrezni. Če jim 

primanjkuje zanimanja za projekt, bo tudi učenje pomanjkljivo (Wurdinger, 2005: 63). 

Po Wurdingerju je treba upoštevati nekaj ključnih stvari pri izvajanju dejavnosti v učilnici: 

• Pomembnost prenašanja napak: študenti so navajeni, da so zaradi napak kaznovani. 

Inštruktorji v izkustveni učilnici se morajo potruditi, da premagajo stigmo, povezano z 

napakami, tako da le-te aktivno proslavijo kot priložnosti za učenje. »Dopustitev 

študentom, da delajo napake, lahko privede tudi do tega, da ohranijo več informacij, ker 

gre za zahtevnejši učni proces« (2005: 9). 

• Pomen osebne pomembnosti: odkrijte, kaj študente zanima in nato izberite ustrezne 

težave. "Ko je zanimanje notranje, v nasprotju s prisilnim, so študenti vpeljani v učni 

proces tako čustveno kot tudi intelektualno" (2005: 18). 

• Pomen dejstva, da študenti razumejo, zakaj počnejo določeno stvar: če študent ne vidi 

smisla svojega projekta ali ne vidi, zakaj je vključen, se morda sploh ničesar ne nauči. 

• Pomembnost uskladitve študentov z ustreznimi dejavnostmi: pri izkustvenem učenju so 

sredstva prav tako pomembna kot njihovi cilji, zato je izrednega pomena, da so študentje 

vključeni v sodelovanje tekom celotnega projekta. "Premalo izzivov lahko sproži dolgčas 

in preveč izziva lahko povzroči frustracije" - v obeh primerih bo pripravljenost do 

sodelovanja upadla in proces učenja se bo prekinil (2005: 19). 

• Pomen študentovega razmišljanja o svojih izkušnjah: ta korak je vezan na prejšnjega - 

razmišljanje o izkušnjah bo skupaj s postavljanjem vprašanj inštruktorju študentom 

pomagalo ohranjati zanimanje, se uspešno učiti in dokončati svoje naloge.  
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• Pomen inštruktorjevega prenosa pristojnosti na študente: pri izkustvenem učenju je 

inštruktor za študente vodnik in vir, ne pa vodja. "To ne pomeni, da se učitelji odpovejo 

svoji avtoriteti ... Učitelj mora namesto tega za spodbujanje opolnomočenja študentov 

uporabiti spoštovanje in položaj, ki mu je dodeljen na začetku pouka (Warren, 1995: 250). 

Naslednji seznam značilnosti je mogoče uporabiti za opredelitev namena dejavnosti ali metode 

kot izkustvene, vključno s: 

• kombinacijo vsebine in postopka:  med izkustvenimi dejavnostmi in osnovno vsebino ali 

teorijo mora obstajati ravnovesje. 

• Odsotnost pretirane presoje: inštruktor mora za študente ustvariti varen prostor za delo 

skozi lastni postopek samoodkrivanja. 

• Sodelovanje v smiselnih prizadevanjih: pri izkustvenem učenju je učenec sam svoj učitelj, 

zato mora učenec pri učenju imeti pomen. 

• Ustreznost: učne dejavnosti morajo biti ustrezne za študenta.  

• Spodbujanje celotne perspektive : izkustvene dejavnosti morajo študentom omogočati 

povezavo med učenjem, ki ga opravljajo, in svetom. Dejavnosti naj bi spodbujale 

študentove sposobnosti, da zaznavajo in razumejo povezave v kompleksnih sistemih, in 

nato poiščejo način za opravljanje dela znotraj le-teh.  

• Vloga izražanja: študenti bi morali imeti možnost, da razmislijo o svojem učenju, s čimer 

le-to vnašajo v 'teorijo življenja' in pridobivajo vpogled vsebe in njihove interakcije s 

svetom na splošno. 

• Ustvarjanje čustvene naložbe: učenci morajo biti v celoti poglobljeni v svoje izkušnje in 

ne le, da počnejo to, kar mislijo, da se od njih pričakuje. Proces mora učenca vključevati 

do točke, kjer tisto, kar se nauči in doživi zadane kritično in osrednjo mesto v učencu. 

• Ponovna preučitev vrednosti: z delom v prostoru, ki je bil namenjen za raziskovanje 

samega sebe, lahko študenti začnejo analizirati in celo spreminjati svoje vrednote. 

• Prisotnost smiselnih odnosov: en del pripravljanja študentov, da spoznajo svoj način 

učenja v okviru družbe na splošno,  je, da začnete s prikazovanjem odnosov med 'učencem 

s sabo, učencem z učiteljem in učencem z učnim okoljem. ' 
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• Učenje izven lastne zaznavne cone udobja: "Učenje je okrepljeno, ko je učencem dana 

možnost, da delujejo zunaj svoje zaznavne cone udobja." To se ne nanaša le  na 

posameznikovo fizično okolje temveč tudi na njihovo družbeno okolje. To bi lahko na 

primer vključevalo, 'biti odgovoren za svoja dejanja in prevzemati posledice.' 

 

Moon v priročniku za odzivno in izkustveno učenje (the Handbook of Reflective and Experiential 

Learning) navaja 20 ali več primerov, od katerih so bile točke 1, 3, 10, 13 in 15 tradicionalno 

izbrane kot najbolj učinkovite in priljubljene: 

1. Vzdrževanje učne revije ali portfelja; 

2. razmislek o kritičnih primerih; 

3. predstavitev tega, kar je bilo naučeno; 

4. analiza prednosti in slabosti ter s tem povezano načrtovanje ukrepov; 

5. esej ali poročilo o tem, kaj je bilo naučeno (po možnosti s sklicevanjem na odlomke iz 

odsevnega pisanja); 

6. orodja in vaje za samozavedanje (npr. vprašalniki o učnih vzorcih); 

7. pregled knjige, ki se nanaša na delovne izkušnje za lastno disciplino; 

8. kratki odgovori na vprašanja "zakaj" ali "razloži"; 

9. projekt, ki nadalje razvija ideje (skupina ali posameznik); 

10. samoocenjevanje opravljene naloge; 

11. članek (npr. za časopis), ki pojasnjuje nekaj na delovnem mestu; 

12. priporočilo za izboljšanje nekaterih praks (občutljiva zadeva); 

13. intervju učenca kot potencialnega delavca na delovnem mestu; 

14. zgodba, ki vključuje razmišljanje o doživljanju učenja; 
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15. prošnja, da študentje sprejmejo določeno teorijo in opazujejo njeno uporabo na 

delovnem mestu; 

16. ustni izpit; 

17. vodenje informirane razprave; 

18. poročilo o dogodku v delovni situaciji (etična vprašanja); 

19. upoštevanje, kako se težave glede discipline rešujejo na delovnem mestu [9]; 

20. določitev in utemeljitev projektov, ki bi jih bilo mogoče izvesti na delovnem mestu. 

Merjenje in ocenjevanje sta zelo pogosta sestavna dela procesa izkustvenega učenja. Zagotavljata 

osnovo za udeležence in inštruktorje, da razmislijo o procesih učenja in odraščanja. Poleg tega 

pravilne metode ocenjevanja sprožijo odsevni proces, ki zagotavlja nadaljnjo rast, dolgo po tem, 

ko so bile dokončane posebne priložnosti učenja. 

Brez ustreznih ocenjevalnih orodij, kot je samoocenjevanje, se učitelj morda niti ne zaveda, da je 

bilo opravljeno pomembno učenje. Zato bi morali razredni učitelji iskati tehnike ocenjevanja, ki 

merijo več kot le sposobnost pomnjenja informacij. Ocenjevanje izkustvenih dejavnosti za 

inštruktorje predstavlja edinstven problem. Ker so v izkustvenih dejavnostih sredstva enako 

pomembna kot cilji, "je treba na ocenjevanje gledati kot na več kot na merjenje rezultatov. Čeprav 

je rezultate treba meriti, odražajo rezultat ocene, ne pa celotnega ocenjevalnega cikla“ (Qualters, 

2010: 56). Zato je treba razviti edinstvene metode ocenjevanja za merjenje uspeha tako v procesu 

kot v izdelku - vsako področje zahteva ločene učne rezultate in merila (Moon, 2004: 155). 

 

 

 

6.  Eksperimentiranje z učnimi conami  

6.1.  Razvoj kulturnega zemljevida s skupnimi točkami  

Glavne možnosti učenja 
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 Izmenjava znanja 
Mobilnost strokovnjakov in 

študentov 
Izmenjava izkušenj in 

prenos tehnologije 

Slovenija ✔  ✔ 

Španija ✔ ✔  

 

Metode izkustvenega učenja  

 
Mobilnost in 
pripravništvo 

Digitalne in nove 
tehnologije 

Izobraževalne dejavnosti  

Slovenija ✔   

Španija  ✔ ✔ 

Grčija   ✔ 

Ciper  ✔  

Italija   ✔ 
 

Politike znotraj pedagoške metodologije 

 Raziskava umetnostno-pedagoških dejavnosti 

Slovenija ✔ 

Španija ✔ 

Grčija ✔ 

Ciper ✔ 

Italija ✔ 
 

Dobre prakse v izobraževanju v zvezi s tehnologijo   

 
Razvoj in uporaba 

naprednih znanosti in 
tehnologij  

Vloge za promocijo kulture  
Delavnice, seminarji, 

dejavnosti  

Slovenija   ✔ 

Španija   ✔ 

Grčija ✔ ✔  

Ciper ✔   

Italija   ✔ 

6.2.  Dokazovanje pridobljenega znanja z deljenjem idej  

• Delitev znanja, pridobljenega ali razvitega v lokalnem okolju s pomočjo natančnih 

procesov in metodologij, pomaga pri pridobivanju novega znanja drugje (okolje, lokalni 

ekosistem),ki je prilagojeno lokalnim potrebam. 
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• Interakcije med mladimi umetniki iz drugih sodelujočih držav v okviru kulturne 

raznolikosti jim bodo pomagale doživeti edinstvene izkušnje izven svojih skupnosti.  

• Ker kulturna izmenjava pomaga učencem, da razvijejo pozitivne odnose z drugimi in 

razumejo širši spekter perspektiv, bodo učenci tako razvili znanje in veščine, ki so 

potrebne za sodelovanje v večkulturni družbi. 

• Spoznavanje kulturne dediščine drugih evropskih držav učencem pomaga najti svojo 

kulturno identiteto in jo identificirati kot družbeno konstruirano. 

• Vodilne kulturne pedagoške dejavnosti bodo pomagale pri usvajanju večkulturne 

pedagoške metodologije, hkrati pa izboljšale uspešnost mladih učencev z omejenim 

znanjem umetnosti. 

• Ta pristop k poučevanju pomaga vsem učencem, da pridobijo več znanja o kulturni 

raznolikosti in uporablja kulturno dediščino, izkušnje in perspektive etnično raznolikih 

učencev kot učne vire za izboljšanje njihovih učnih priložnosti in rezultatov.  

6.3.  Prednosti izkustvenega učenja in koncept pametne kulture  

Prednosti izkustvenega učenja 

Glavne učne možnosti na področju pametne kulture vključujejo izmenjavo znanja, mobilnosti 

strokovnjakov in učencev, izmenjavo izkušenj in prenos tehnologije. Pametna kultura krepi 

evropske identitete in vrednote kulturne raznolikosti, hkrati pa gradi mostove med umetnostjo, 

kulturo, poslovanjem in tehnologijo, da bi tako približala evropske državljane. Uvedba pametne 

kulture v vsakdanje življenje pomeni izvajanje kulturne dediščine z orodji IKT (informacijske 

komunikacijske tehnologije), hkrati pa nadomešča tradicionalne oblike kulture in uvaja nove 

načine interakcij, digitalizacije in kulturnega učenja (Interreg Europe, Evropski sklad za regionalni 

razvoj, 2018). Digitalne tehnologije zagotavljajo ogromne možnosti za izboljšanje dostopa javnosti 

do različnih oblik kulturnih virov in njihove nenehne uporabe. 

Ignoriranje pametne kulture in njenega izvajanja lahko ogrozi informacijsko in kulturno stagnacijo 

ali celo napako preobrazbe na sedanjem področju kulture in medijev. Politika EU uporablja 

digitalne tehnologije za ohranjanje in promocijo kulturne dediščine na spletu, varuje kulturno 

raznolikost in prispeva k boljši kakovosti življenja, hkrati pa spodbuja ustvarjalno učenje in razvoj 

izobraževalnih orodij (Evropska komisija, 2016). 
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Izkustveno učenje je dokazalo, da prinaša številne prednosti, ki prispevajo k razvoju učencev: 

• Študenti lahko bolje razumejo pojme: dana jim je možnost, da igrajo aktivno vlogo pri 

svojem učenju in interakciji z informacijami v resničnem stanju 

• Učenci imajo možnost biti bolj kreativni: z vsebinami iz realnega sveta učence 

spodbujamo, da najdejo svoje edinstvene rešitve za različne izzive in težave. 

• Učenci imajo možnost razmisleka: učenci se močneje povežejo vsebino pri vključitvi 

konkretnih izkušenj z abstraktnimi pojmi in nato razmislekom o rezultatu. 

• Napake učencev postanejo dragocene izkušnje: zavržejo metode, ki ne delujejo, ampak 

pripravljenost poskušanja in nato opustitve - v glavnem velja za "napako" - postane 

dragocen del učnega procesa. Učenci se naučijo, da se ne bojijo napak, ampak da jih 

cenijo. 

• Učitelji pogosto opažajo izboljšan odnos do učenja: izkustveno učenje je zasnovano tako, 

da vzbuja čustva učencev ter povečuje njihovo znanje in veščine. 

7.  RAZMISLEK IN ZAKLJUČEK  

7.1.  Edinstvenost projekta  

Projekt InART2DiverCity (Uvajanje mladinske kulturne raznolikosti evropskih mest) je razvil nove 

in učinkovite pristope, metode in materiale za krepitev evropske kulturne dediščine in 

medkulturnega učenja. Povečuje spretnosti in zaposljivost mladih odraslih (starostna skupina 18–

30) v ustvarjalnih sektorjih, pa tudi poklicne spretnosti vodij usposabljanja. Projekt je s pomočjo 

digitalnih tehnologij zagotovil trajnostni dostop do kulturne dediščine širokemu krogu 

uporabnikov in s tem še nadalje promoviral vrednote pametne kulture. Pri predlaganju načinov 

poučevanja načel kulturne dediščine s pomočjo orodij IKT in z razvojem spletne platforme za 

kulturno dediščino so pripravniki vabljeni, da naložijo svoje delo, učitelje pa pozivajo, naj delijo 

primere dobre prakse, medtem ko člani javnosti lahko delijo kulturne izkušnje, ki lahko privedejo 

do dviga kulturne zavesti med sodelujočimi državami. 
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7.2.  Ocena  

InArt2diverCity je pomagal mladim, ki se šolajo na področjih likovne umetnosti in zgodovine 

umetnosti, pri razvoju novih veščin in širjenju svojega znanja. Poleg tega je projekt uvedel 

seminarje za usposabljanje vodij usposabljanja v sektorju kulturne dediščine in jih motiviral, da 

pridobijo nove smernice usposabljanja za kulturno usposabljanje, obenem pa je podpiral 

strokovni razvoj učiteljev in mladinskih delavcev s pomočjo delovnega učenja. Projekt je kot 

prispevek k razvoju ključnih kompetenc za učitelje uvedel nabor interdisciplinarnih pedagoških 

metodologij, ki so zagotovile prostor za kakovostno poučevanje in usposabljanje. Razširjanje teh 

dejavnosti in obdelovanje osnovnih kompetenc, kot sta tuji jezik in digitalne veščine, lahko 

spodbudijo zaposljivost ter socialno-izobraževalni in poklicni razvoj. Še več, mladi učenci so imeli 

priložnost pokazati znanje, ki so ga pridobili z organizacijo manjših prireditev v sodelujočih državah 

pa tudi nadnacionalnih pobud, ki so jim omogočile uresničitev njihovih idej. 

7.2.1.  Na ciljni ravni  

Prva ciljna skupina, na katero je vplivalo izvajanje in njihovo sodelovanje v tem projektu, zadeva 

mlade študente likovne umetnosti med 18. in 30. letom starosti. Dejavnosti usposabljanja so jim 

omogočile znanje o kulturni raznolikosti evropskih držav in razširile njihova poklicna obzorja. Poleg 

tega so izboljšali svoje znanje prepoznavanja kulturnih vsebin sodelujočih držav in s tem obogatili 

svoj kulturni pristop ter vplivali na več mladih v smislu izboljšanja njihovih znanj. 

V drugo ciljno skupino so bili vključeni učitelji likovne umetnosti, ki so z aktivnostmi „usposabljanje 

vodij usposabljanja“ pridobili pronicljive strokovne izkušnje o uporabi inovativnih metod za 

povečanje kulturne zavesti in o sporočanju pozitivnih vrednot kulturne raznolikosti. Učitelji so se 

usposabljali v izkustvenih učnih metodologijah in tako izboljšali svoje medosebne veščine, kot so 

razumevanje potreb mladih študentov in temu primerno prilagajanje usposabljanja. Posredne 

ciljne skupine so vključevale lokalne državljane in umetnike, ki so komunicirali z umetniki iz drugih 

držav in izmenjali umetniške tehnike. Če povzamemo, je projekt razvil alternativne pedagoške 

metodologije in prakse usposabljanja učiteljev, seminarje usposabljanja študentov za PIU 

(poklicno izobraževanje in usposabljanje) preko ustvarjalnih aplikacij in pilotnega usposabljanja za 

ponovno uporabo kulturne dediščine.  

Sodelujoče organizacije so razširile svoje mednarodne dosežke in se vključile v mednarodne 

dejavnosti, kot so organizacija srečanj in multiplikatorskih dogodkov, obenem pa okrepile 

zmogljivost in razvoj občinstva, kar je dobra priložnost, da pokažejo svoje strokovno znanje. 
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7.2.2.  Na splošnem nivoju  

Vpliv na lokalno, regionalno, nacionalno in evropsko raven je viden s promocijo mednarodne in 

medkulturne izmenjave učnih tehnik, s sodelovanjem v celotnem projektu. Pri prispevanju k 

vzpostavljanju novih mrež komuniciranja in sodelovanja so se le-ta razvila med partnerji, lokalnimi 

državljani ter regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi organi in organizacijami. Ker kulturna 

raznolikost vsebuje izjemne informacije o združitvi evropskih mest in društev, lahko uspevajo nove 

kolaboracije med NGO-jem, javnimi in zasebnimi organizacijami ter mladinskimi združenji ter 

sprejemajo skupne in dobre politike. 

Leksikon, preveden v ustrezne jezike, je bil zasnovan tako, da deluje kot orodje za razumevanje 

kultur ob obisku muzeja ali galerije v sodelujoči državi. Pri tem ne nudi neplodnega znanja, vendar 

vzpostavlja vzporednosti in poudarja pomembne mejnike v državi, ki lahko vplivajo na drugo. 

Upati je, da bodo Evropejci dojeli dejstvo, da na področjih umetnosti in kulturne dediščine obstaja 

zgodovina Evrope, ki čaka, da jo odkrijemo; lepa, večstranska zgodovina raznolikosti. 

 

 Kratice in akronimi  

PIU   Poklicno Izobraževanje in Usposabljanje  

Poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) je ključni element sistemov vseživljenjskega 

učenja, ki državljanom zagotavljajo znanje, veščine in kompetence, ki so potrebne za 

določene poklice in na trgu dela. 

 

IKT Informacijske in Komunikacijske Tehnologije  

Informacijske in Komunikacijske Tehnologije (IKT) se nanašajo na vso tehnologijo, ki se 

uporablja za upravljanje telekomunikacij, radia, inteligentnih sistemov upravljanja, 

sistemov avdiovizualne obdelave in prenosa ter spletnih funkcij nadzora in spremljanja. 
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Spremno gradivo: Primeri dobre prakse v povezavi z 

izobraževanjem likovne umetnosti v okviru PIU (poklicno 

izobraževanje in usposabljanje) 
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