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univerza v ljubljani

Pe dagoški proces z napredno tehnologijo

Projekt Digitalna Univerza v Ljubljani

so začeli pred dobrima dvema letoma,

da bi izbrane programe posodobili z

uporabo sodobnih tehnologij. To pre-

davateljem omogoča učinkovitejše iz-

vajanje pedagoškega procesa in na-

zo r n e j šo predstavitev praktičnih pri-

merov. Študentje s pomočjo novih

tehnologij usvajajo nove kompetence

in so konkurenčnejši na trgu dela. V

okviru projekta bodo pridobili tudi

enotno vstopno točko v e-št u d i j s ko

okolje, do katerega bodo lahko dosto-

pali tudi s pametnih naprav.

Do zdaj velike razlike

V začetni fazi projekta so na vseh 26

članicah univerze in devetih študij -

skih področjih izvedli pregled stanja, s

katerim so določili njihove potrebe

ter že obstoječo uporabo informacij-

sko-komunikacijskih tehnologij (IKT).

Rezultati so pokazali, da so vodstva in

pedagogi inovativnim oblikam pouče-

vanja naklonjeni, a pogosto zaradi od-

sotnosti smernic in primerne spodbu-

de prihaja do velikih razlik tako v

stopnji razumevanja kot vključenosti

teh metod, posledično pa tudi v njiho-

vem doprinosu h kakovosti poučeva-

nja. Koordinator projekta dr. Janez

Bešter s Fakultete za elektrotehniko

napoveduje, da bodo obstoječe prakse

nadgradili z najnovejšimi spoznanji

stroke in uspešnimi zgledi iz tujine.

Oblikovali naj bi priporočila in smer-

nice ter izvajalce opremili s potrebni-

mi strokovnimi in tehničnimi znanji.

V pripravi poseben center

Univerza načrtuje ustanovitev centra

za uporabo IKT v pedagoškem proce-

su, ki bo tudi po zaključku projekta

septembra 2020 podpiral trajnost so-

dobnejših oblik učenja ter zagotavljal

operativne podporo. Center bo med

drugim ponujal individualno svetova-

nje, produkcijo multimedijskih in

e-vsebin, podporo pri uvajanju in

uporabi IKT ter aktivno svetovanje

študentom, vodstvom fakultet in pe-

d a go škemu kadru.

Prednosti tudi za gospodarstvo

Ši rše bo center s svojim delovanjem

prispeval tudi h konkurenčnosti uni-

verze v mednarodnem prostoru in

vključevanju študentov s posebnimi

potrebami v študijske programe. Pod-

porne aktivnosti centra pa bodo spod-

bujale tudi razvoj splošnih in digital-

nih kompetenc visokošolskih učiteljev

in diplomantov. Bešter upa, da bodo

odločevalci prepoznali njegovo dolgo-

ročno vrednost. »Center prinaša šte -

vilne prednosti za Univerzo v Ljublja-

ni in vse njene študijske programe, z

vidika ustreznega odzivanja na nove

realnosti in usmerjanje razvoja pa tu-

di za ši rše družbeno in gospodarsko

okolje,« je sklenil. × zm

S triletnim projektom vpelje-

vanja sodobnih tehnologij

Univerza v Ljubljani napove-

duje izboljšanje kakovosti

študijskega procesa. Projekt

vključuje prenovo izbranih

predmetov iz različnih študij -

skih programov vseh 26 čla-

nic univerze.

Eden ključnih izzivov visokošolske ga

i zo b raževanja je zagotavljanje

ka kovo st n e j šega izobraževanja z

m ožnostjo uporabe IKT. F studio Nora

intervju / Katarina Veselko, psihologinja

Če boste pogumni, boste razjezili veliko ljudi

K

atarina Veselko je psihologi-

nja, trenerka in coachinja, za-

poslena v podjetju O. K. Con-

sulting. Njena strast je spod-

bujanje poguma, drznosti in

smelosti. Želimo živeti ži-

vljenje, ki je polno, srčno in srečno,

skladno s svojimi vrednotami. Najpo-

membnejša med njimi je pogum, je re-

kla ameriška pesnica in aktivistka Maya

Angelou, saj brez poguma ne moremo

uresničevati nobene druge vrednote.

Kdo je pogumen človek in kdo ni?

Pogumni smo, ko govorimo svojo res-

nico; ko prosimo za to, kar potrebuje-

mo, in za podporo; ko izberemo tisto,

kar je prav, namesto tega, kar je lažje;

ko postavljamo meje. Pogumen človek

ni nujno nekdo, ki dela zelo velike

stvari. Pogumen človek dela velike ko-

rake za človeka, ne za človeštvo. V bis-

tvu ne verjamem, da obstajajo pogum-

ni in nepogumni ljudje, pogum je na-

mreč veščina, ne lastnost, s katero se

rodimo. Veščino pa razvijamo tako, da

se izpostavljajo situacijam, ki v nas

vzbujajo strah, nelagodje. Pogosto sli-

šimo, da je pogum nasprotje strahu. A

to ne drži. Nasprotje poguma so naše

obrambe. Strah in pogum sta neločlji-

va. Zbrati pogum pomeni, da nekaj

naredimo, čeprav se bojimo. Tudi ne

gre za uspeh – pogum pomeni, da na-

redimo nekaj, kar je vredno narediti,

čeprav morda ne bomo uspešni. In naj

vas posvarim: če boste pogumni, boste

verjetno razjezili veliko ljudi, ki raču-

najo na vašo »pridnost«.

Učite, da obstajajo štiri značilnosti

poguma. Katere?

Prvič, soočanje z ranljivostjo. Ni pogu-

ma brez ranljivosti. Če dobro pomislite,

ne boste našli pogumnega dejanja, ki

ne bi vključevalo negotovosti, tveganja

in čustvene izpostavljenosti. Drugič,

jasnost vrednot, kar nam omogoča in-

tegriteto. Vedeti moramo, kdo smo. Če

nam je denimo pomembna etika, je v

situaciji, ki vabi k neetičnemu delova-

nju, treba reči ne, ne glede na to

, da je

to lahko za posel ali odnos kvarno.

Tretjič, gradnja zaupanja. Temelj je se-

veda samozaupanje, saj le na tej osnovi

lahko zaupamo drugim. Pogum pa je

tudi funkcija skupin – pogum je pove-

zan s tem, da vemo, da imamo mrežo

zaupanja, ki nas ujame, če pademo. Ter

četrtič, sposobnost, da se po padcih

znova poberemo. Ta je posebno po-

membna: če se zavežemo pogumu, so

padci in neuspehi edina gotovost, s ka-

tero lahko računamo.

Rišete tudi vzporednice med osebnim

pogumom in pogumom organizacije.

Kje jih vidite?

Ameriška raziskovalka dr. Brené Bro-

wn je omenjene značilnosti poguma

pravzaprav izluščila iz izsledkov svoj-

ih poglobljenih raziskav organizacij in

vodenja. Pogum v organizaciji je stvar

organizacijske kulture, ki temelji na

zaupanju. Vse, za kar si organizacije

dandanes prizadevajo na hitro spre-

minjajočem se trgu – inovativnost ,

agilnost, odprtost za spremembe – se

rodi iz ranljivosti; tradicionalne orga-

nizacije pa so ranljivost poskušale

izločiti. Tradicionalna kultura temelji

na nadzoru, nezaupanju, prepričanju,

da če zaposlenih ne nadziraš, ne bodo

delali, na strogi hierarhiji ter nezmo-

tljivi vodji, ki je vedno in povsod velik

in močan (in običajno moški). Vodji,

ki ne kaže ranljivosti. Vse dokler je v

podjetjih prisotna ideja o čustveno

nedostopnem vodji, ne moremo vzga-

jati kulture zaupanja in poguma.

Kako v tej luči ocenjujete slovensko

poslovno okolje?

Slovenci smo majhen narod majhnih

ljudi, tradicionalno nagrajujemo pri-

dnost, poslušnost. Slovenski junaki

so majhni, pogumni in bistri, pomis-

limo na Kekca, Martina Krpana, Pe-

tra Klepca. Vsi so prišli do uspeha ta-

ko, da so prevarali večjega in moč-

nejšega nasprotnika. Ta pot se je do-

gaja »pod radarji«, torej so se izmuz-

nili, avtoriteti se niso zoperstavili,

temveč so jo prelisičili. Današnji pos-

lovni svet pa kliče po tem, da se po-

ka žemo takšni, kakršni smo, da napi-

šemo avtentične zgodbe in sledimo

vrednotam, ki jih oglašu j e m o.

Je tovrstni nacionalni karakter,

kolektivno nezavedno, problem za

mene dže r j e?

Če vprašate šefe, so problem zaposle-

ni, če vprašate zaposlene, pa šefi. Če

v p ra šate mene, pa je problem ravno ta

delitev na »naše« in »tuje«. Tudi dr.

Godinova opozarja na to, češ da smo

vzniknili iz kulture, kjer so bile razlike

med nami manjše, oblast pa tuja. A če

želimo uspeti, ni prostora za »njih in

nas«. Smo v tranziciji, na prehodu iz

tradicionalne organizacijske kulture v

moderno, pri čemer se večja, starejša

podjetja počasneje spreminjajo kot

manjša in novejša.

Oktobra začenjate tudi prvi tovrstni

program za podjetja v Sloveniji,

imenovan Dare to Lead, Drzno vodenje.

Sem edina licencirana izvajalka pro-

gramov Daring Way (Smela pot) in Da-

re to Lead (Drzno vodenje) ameriške

raziskovalke dr. Brené Brown v tem

delu Evrope. Dare to Lead je 16-urni

izkustveni program, v katerem krepi-

mo prej omenjene štiri stebre drznega

vodenja, veščine, ki sestavljajo pogum.

Sledim načelu, da mora znanje v naše

srce in telo priti skozi roke – s ko z i

praktične vaje in izkušnje. Vključene

je veliko samorefleksije, raziskujemo

svoje obrambne mehanizme, odnos do

ranljivosti. Ocenjujem, da je za sloven-

sko poslovno in politično okolje izred-

no pomembno, da te teme odpiramo.

Na ša kultura namreč inherentno za-

vrača nekatere značilnosti pogumnih

ljudi. Pomislite že samo na rabo jezika.

Drzen je hitro predrzen. V angleščini

ne obstaja to stopnjevanje, pri nas je

drzen človek označen za nesramnega,

ta, ki se izpostavi, pa za važiča.

Kako se s to temo soočate zasebno?

Zame je bila najpomembnejša pot

postavljanja meja. V podjetju, kjer

sem zaposlena, sem dolgo zbirala po-

gum, da odprem temo seksizma. Pri

šefu Niku Mejašu sem naletela na ra-

dovednost – kako in kje jaz to vidim,

kaj je O. K., kaj ni O. K. In tudi rado-

vednost zahteva pogum, da se sooči-

mo z lastno nevednostjo. Drugi pri-

mer iz mojega zasebnega življenja pa

je dotikanje nosečniškega trebuha.

To je v naši kulturi kar nekako nor-

malno, čeravno je neposreden vdor v

intimno bližino in telo. Mene je to

izredno motilo in veliko časa sem po-

trebovala, da sem se opogumila reči:

»Oprostite, to me moti. Prosim, ne

dotikajte se me.« Pravzaprav, zakaj

sploh »oprostite«? Očitno bom mora-

la še malo vaditi; mislim, da se za las-

tne meje ne bi smeli opravičevati.

Kako postaviti meje in reči ne?

Brownova svetuje: »Izberi trenutno

neudobje pred kasnejšo zamero.«

Ljudje, ki pravijo, da ne znajo reči

ne, imajo skrito željo: »Ostati pri

vseh priljubljen.« To pa je nerealno.

Zagotovo bo kdo prizadet, jezen, ža-

losten. Sploh tisti, ki so bili vajeni,

da smo vedno privolili v vse. Ljudi, ki

nam naš »ne« zamerijo, na poti k in-

tegriteti in pogumu ne bomo pogre-

šali. Če ne znamo postaviti meja,

moramo graditi zidove.

O pogumu boste predavali tudi na

maratonu pozitivne psihologije 19.

oktobra s povednim naslovom

Epidemija poguma. Kaj bo ključno

sp oročilo?

Ta svet potrebuje več ljudi, ki si drzne-

jo živeti srčno življenje. Za vse potreb-

ne spremembe v svetu potrebujemo

pogum in rada bi sporočila ljudem, da

lahko postanemo pogumnejši. Da je

pogum nalezljiv, saj vsakič, ko izbere-

mo pogum, navdihujemo druge. Vsa-

kič ko si dovolimo, da zasijemo, damo

drugim dovoljenje, da naredijo enako.

In tako ti majhni veliki koraki za člo-

veka postanejo veliki koraki za človeš-

t vo.

Zakaj so pogumni ljudje nevarni?

Ker ne ubogajo in ker so pripravljeni

tvegati svojo družbeno sprejetost za

tisto, v kar verjamejo.

Ste tudi učiteljica improviz

acije v IGLU

impro šoli. Kako vam tovrstne izkušnje

pomagajo pri delu? Kaj vas učijo?

Improvizacija je mogoče najbolj ranlj-

iva umetniška zvrst. Keith Johnstone

je zapisal, da je improvizator kot člo-

vek, ki hodi vzvratno. Nikoli ne ve,

kam gre. Zato je improvizacija čudovit

trening poguma. ×
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T Tonja Blatnik
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D anašnji poslovni svet kliče

po tem, da se pokažemo

ta k šni, kakršni smo, da

napišemo avtentične zgodbe

in sledimo vrednotam, ki jih

o glašu j e m o.

Pogosto slišimo, da je pogum nasprotje strahu. A to ne drži. Strah in pogum sta

neločljiva, poudarja Katarina Veselko. F Luka Ažman


