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Uvod

Silva Bratož
Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
silva.bratoz@pef.upr.si

Inovativnost je sestavni element današnje družbene realnosti, kar velja tudi
za področje vzgoje in izobraževanja. Primerjava med tradicionalnimi in ino-
vativnimi učnimi okolji pogosto pokaže, da so tradicionalna učna okolja pre-
žeta z globoko zakoreninjenimi praksami, ki ne uspejo odgovoriti na izobra-
ževalne potrebe hitro spreminjajoče se družbe 21. stoletja. Po drugi strani pa
inovativno učno okolje razumemo kot okolje, ki se je z nenehnim razvojem
in prilagajanjem zmožno odzvati na razvijanje in spreminjanje izobraževal-
nih praks.

Sodobni pogled na učenje in poučevanje torej narekuje razmislek o števil-
nih vprašanjih in dilemah, povezanih z današnjimi učnimi okolji. Pri tem gre
tako za vprašanja, ki se dotikajo ustreznosti učnih pristopov, vsebin in kom-
petenc, kot za splošna vprašanja z vidika šole kot sistema. Nenazadnje gre
tudi za vprašanje definicije pojma »inovativno učno okolje«, ki ga v poročilu
projekta Innovative Learning Environments (Pariz: OECD, 2013) opredeljujejo
kot »organski, holistični pojem – ekosistem, ki vključuje tako dejavnost uče-
nja kot rezultate učenja«. Številni primeri dobrih praks pričajo o tem, da je
inovativno učno okolje veliko bolj sposobno odgovoriti na izobraževalne iz-
zive prihodnosti. V tem duhu je osnovni namen monografije zlasti pregledati
obstoječe predpostavke in prakse na področju vzgoje in izobraževanja in od-
preti prostor za nove zamisli, pobude in predloge.

Sodobno učno okolje zaznamujejo pestrost poučevalnih pristopov, dina-
mičnost učnega procesa in fleksibilnost vlog glavnih akterjev ter raba sodob-
nih tehnologij. Prispevki, vključeni v monografijo, osvetljujejo omenjene vi-
dike učnega okolja z različnih vidikov. Obravnavane so številne teme z različ-
nih področij vzgoje in izobraževanja, kot so vprašanje in možnosti uporabe
informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku, stališča udeležencev v
učnem procesu (učencev, učiteljev, bodočih učiteljev, ravnateljev), učna oko-
lja in učni procesi z vidika različnihpredmetnihpodročij, pomen inkluzivnega
izobraževanja, analiza sodobnih pristopov in metod dela v okviru tujejezi-
kovnega pouka, pojmovanje in opredelitev kompetenc učiteljev in vzgojite-
ljev, razumevanje vloge učiteljev učiteljev, vprašanje moralne vzgoje učen-
cev in prevladujočega vrednostnega sistema v šoli, ekološka problematika iz
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moralno-etičnega gledišča in pomen refleksije za profesionalno usposoblje-
nost učiteljev. Ob tem je velik poudarek na aktivnosti učencev in izkušenj-
skem učenju. Obravnavane teme vsekakor narekujejo razmislek o raznovrst-
nih izzivih, ki jih na področju vzgoje in izobraževanja lahko pričakujemo v
družbi prihodnosti.

Silva Bratož
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