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Z VAMI BOMO – po vrsti 

• Vanja – Širši kontekst (projekt KUL) 

• Peter – AI na kratko 

• Marjeta – Pregled procesa AI - 4 D 

• Vanja – 1. stopnja AI (DISCOVERY I) 

• Peter – nadaljevanje 1. stopnje AI (DISCOVERY II) 

• Marjeta – 2. stopnja AI (DREAM) 

• Natalija – 3. & 4. stopnja AI (DESIGN + DESTINY) 

• Marjeta – žetev; kaj s(m)o odnesli / pridobili / se naučili 

 

In seveda še veliko interaktivnosti / participativnosti ! 

 

 



Vanja: Širši kontekst (KUL) 

• Namen / cilj dogodka 22. aprila 
2015 na FGG UL 

• Zakaj odločitev za AI? 

• Mary-Alice in 3-dnevni seminar 
AI aprila 2015 v Hotelu Lev 

 

• Prvi izzivi – kako pridobiti 
študente (in ostale)? 

• Vabili študentom (in ostalim) 

 

 

 

 



Dve vabili - skupni tekst 

• Kako ustvariti študijski proces, ki je motivirajoč tako za 
študente kot pedagoge? 

• Kako razviti pedagoške pristope, ki upoštevajo potrebe 
študentov, pedagogov in univerze kot organizacije? 

• Kaj vse je možno, kadar študenti in zaposleni združijo moči v 
konstruktivnem dialogu? 

• Kako se je mogoče skozi konkreten izziv naučiti ustvarjalne 
metodologije, ki je uporabna tako na sestankih, govorilnih 
urah, v mentorstvu – kot pri daljših procesih sprememb? 

 



Vabilo 1 (zaposleni) in 2 (študenti):  
Na delavnici boste pridobili... 

ZAPOSLENI 

• konkretne ideje, kako skupno s 
študenti razvijati kakovost 
univerze, 

• konkretne ideje za izboljšave v 
vašem lastnem pedagoškem delu 

• Kaj lahko že jutri naredim, da bo 
študijski proces bolj smiseln in 
navdihujoč za vse vpletene? Kako 
mi lahko pri tem pomagajo 
študenti? Kako voditi poživljajoč 
dialog s študenti kljub hierarhičnim 
preprekam? 

 

 

ŠTUDENTI 

• izkušnjo  konstruktivnega 
sodelovanja med različnimi 
deležniki (študenti, pedagoško 
osebje, podporne službe …), 

• priložnost prispevati svoje uvide 
in ideje za izboljševanje študijskih 
procesov 

 



Peter: AI na kratko 

• Kaj je AI in kaj dela? 

• Zgodovina 

• Osnove in principi 

• Značilnosti 

• AI vs. reševanje 
problemov 

• Kako AI po 
slovensko? 

 



Kaj je AI in kaj dela? 

Je metodologija za odkrivanje, spodbujanje, ustvarjanje ter 
razvoj sprememb in izboljšav pri posameznikih, timih in 
organizacijah, ki so jo razvili v oddelku za organizacijsko 
vedenje na Weatherhead School of Management univerze 
Case Western Reserve, v ZDA. 

Raziskuje vitalna jedra organizacije, identificira neizkoriščene 
potenciale ter širi območje možnega na nivoju posameznikov 
ter celote. 

Preko ustvarjanja konkretnih korakov za udejanjanje možnosti 
pospešuje razvoj. Uporabna je tako v osebnem kot poklicnem 
kontekstu; za večje in manjše iniciative sprememb 
https://appreciativeinquiry.case.edu/intro/whatisai.cfm). 

 

 

 



Reševanje 
problemov 
vs. AI 
 

 

  



Kako AI po slovensko? 

Appreciate – [ǝpri:šieit] 1. transitive 
verb oceniti; upoštevati, 
uvaževati; spoštovati, ceniti; 
razločiti; dvigati vrednost; 

Appreciative - [ǝpri:šjǝtiv] adjective 
(~ly adverb) (of) spoštljiv; 
priznavalen, pohvalen; 
razumeven 

Inquire - [inkwaiǝ] transitive verb 
poizvedovati, preiskovati (into); 
vprašati, povpraševati; 

Inquiry - [inkwaiǝri] noun 
povpraševanje, poizvedovanje, 
preiskava 

 

 



Marjeta: Pregled procesa AI - 4 D 

Klasične faze AI-procesa: 

1. DISCOVERY: sistematično in celovito identificiranje 
vitalnih jeder organizacije/tima/posameznika 

2. DREAM: Vizija želene prihodnosti  

3. DESIGN: Načrtovanje in prioritizacija procesov, ki 
pripeljejo do želene prihodnosti 

4. DESTINY: Implementacija ter skrb za vzdrževanje 
ustvarjalne napetosti  

 

 

 



Krog procesa AI 

 

 

 

 

 

 



Vanja: 1. stopnja (DISCOVERY I) 

• Poglobljeni intervjuji 
– Splošna navodila & fokusirana vprašanja 
– Izkušnja 
– Spoznanja (dejavniki, vrednote, uvidi) 
– Izzivi, ideje (POST-IT listki s konkretnimi akcijami) 
 

Sistemsko raziskovanje vitalnih jeder, aktivacija notranjih 

moči, prepoznavanje pomena in vpliva izkušnje, 

prepoznavanje vrednot  
 

• Dinamika dogajanja 
– Uletavanje študentov med dogodkom 

 
 
 
 



Peter: nadaljevanje 1. stopnje (DISCOVERY II) 

 

• Svetovna kavarna – 
refleksije na intervjuje in 
iskanje pozitivnega jedra 

 

• Žetev 

– Grafična 3-delna pica 

– Spoznanja 

– ID pozitivnega jedra 

– Zgodbe 

– Ikona 

 

 



DISCOVERY II –Svetovna kavarna 

3 krogi v skupinah (1. 2 para iz 
intervjujev; 2. nove; 3. iste) 
po 4 : 
 

1. Kaj ste se naučili o tem, kar 
ljudje najbolj cenijo? 

2. Iz slišane zgodbe:  
– Kaj so osnovni vzroki za 

uspeh? 
– Kaj naredi izjemne učne 

izkušnje? 
3. Identificirajte, poimenujte  in 

narišite pozitivno jedro kot 
ikono 

 
 
 



Marjeta: 2. stopnja (DREAM) 

• Sprehod po galeriji 
vseh slik v delavnici 

• Opisovanje sanj 
posameznikov v 
mešanih skupinah po 6 

• Risanje sanj (slika!) o 
bodočnosti študijskega 
procesa 

• Izbira imena slike 

• Predstavitev slike celi 
delavnici 

 
‘out-of-the-box experience; wholehearted 
path; magical inspiration; press-button 
embrace of knowledge’ 



Natalija: 3. stopnja (DESIGN) 

• 7 akcijskih timov, oblikovanih na 
podlagi intervjujev (‘POST-IT’)  
– Enhance the quality of UL in a 

collaborative way 
– Interdisciplinary approach to 

knowledge 
– Less hierarchy – more human-to-

human connection 
– Support students’ self-motivation 

and capacity to learn 
– Teaching for new generations 
– Teaching relevant for real life 
– Support learning in small groups  

• Oblikovanje izjave o viziji 
(‘provocative proposition’)  

• Iskanje socialne infrastrukture 
(‘brainstorming’), ki bi podprla 
uresničevanje te vizije 

 
 



Oblikovanje izjave o viziji 

Tim 3: Less hierarchy – 
more human-to-human 
connection 
 

“We are recognising 
talents of individuals to 
include them equally in 
organisation. We are 
giving them opportunity 
and responsibility for 
particular tasks in order to 
achieve common goals.” 



Natalija: 4. stopnja (DESTINY) 

Aplikacije AI znotraj UL – Kaj bi na osnovi današnjega dneva 
lahko naredil v svojem okolju?  

 



Grafična žetev 







Marjeta: Končni izplen 

• Žetev današnjega dogodka 

 

• Katera močna vprašanja se vam porajajo – ki lahko 
navdihujejo vaše raziskovanje in uporabo AI (pri delu ali 
zasebno)? 
 

• Katera močna vprašanja se nam (izvajalski ekipi – VP, MN, PT, 
NV) porajajo – ki lahko navdihujejo naše raziskovanje in 
uporabo AI? 

 

 


