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Истражување на рефлективните практики
Еден од принципите што се базираат на овие модули е важноста да се биде
рефлективен професионалец. Моделот на леќи на Стивен Брукфилд е корисен
(Слика 5.1.1 и Слика 5.1.2). 1 Тој предлага наставниците да ги подобрат своите
рефлективни вештини кога ќе ја видат својата практика преку четири критични,
меѓусебно поврзани леќи:
•

лични гледишта

•

гледиштата на нивните студенти

•

гледиштата на колегите и

•

што може да се научи од пошироката образовна литература.

5.1.1 Гледиштата на Brookfield како помош за размислување и намерна пракса.

1 Brookfield, S. (1995) . Да станете критички рефлективен учител. Сан Франциско: Jossey-Bass.

3

Овие леќи може да рефлектираат различни слики за тоа каков предавач сте и
влијанието на вашата работа. Тие можат да се користат за да се истакне
одредена претприемачка компетенција, како што е промовирање на
продуктивна работа со други. Во овој пример, преку само-рефлексија и
разговор со студенти и колеги, можно е да се изгради поцелосна слика за тоа
колку добро соработуваат студентите. Иако можете да го набљудувате
однесувањето на учениците, битно е барате нивно мислење за да можете да
заклучите што мислат додека работат во групи.
Важна точка што треба да се нагласи е дека рефлексијата мора да доведе до
промени. Тоа не е само академска вежба при собирање повратни информации
добиени преку леќи од самите себе, од студенти, врсници и научни лица. Мора
да доведе до промени во целите или наставните пристапи, намерна практика
и понатамошно размислување.

Лични гледишта
Нашите лични искуства, како што Брукфилд ги нарекува автобиографии, се
важни затоа што тие прикажуваат кои сме ние како наставници и како ги
гледаме учениците. На пример, ако вие од дете сте срамежливи по природа и
не сакате да зборувате, помала е веројатноста дека тишината на студентот во
дискусиите за проектот ќе ја толкувате како знак на откажување. Наместо тоа,
може да гледате на тоа како чин на тивка рефлексија. Така, вашето лично
искуство може да има важни импликации врз наставата и учењето. Се разбира,
иако само-анализата е добра почетна точка за критичко размислување, таа е
ограничена од нејзината природа („слепи точки“) и човечката склоност да се
прикаже во позитивно светло. Понекогаш наставниците не можат јасно да ги
видат работите затоа што се премногу блиски до акцијата.

Гледишта на учениците
Ова е причината зошто споредбата на нашите ставови со оние на учениците
може да дејствува како корисен контрапункт. Гледањето врз учењето преку
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очите на учениците е моќна метафора. Понекогаш, изненадувачки е да се
открие дека ставовите на учениците се спротивно од она што го мислиме како
наставници. На пример, тие може да кажат дека не им се допаѓаат одредени
наставни методи или предмети и покрај нашите напори. Некои наставници кои
велат дека тие ги прифаќаат повратните информации од учениците, реагираат
различно кога навистина ќе слушнат што мислат учениците. Дури и кога е
мислењето анонимно, учениците понекогаш не сакаат да ја кажат вистината од
страв од осуда или да не ги наштетат чувствата на наставникот. Само кога ќе
се воспостави доверба, повеќето студенти слободно ќе ги насочуваат своите
мисли и чувства. Но, да се знае што мислат и чувствуваат учениците е важно
затоа што тоа придонесува за поодговорен вид на настава.

Гледишта на колегите
Колегите кои се емпатични и конструктивни можат да покажат непроценлива
поддршка, особено за неискусните наставници. Ова е причината зошто
обуките и менторството се важни вештини во професионалното учење.
Разговорот со колегите за реални или очекувани предизвици може да влијае
во усвојувањето на различен или прилагоден пристап. Она што може да се
појави како специфичен проблем лесно ќе се сфати преку фактот дека
повеќето наставници се соочуваат со слични проблеми во одреден момент од
нивните кариери. Во контекст на претприемачкото учење, овие предизвици
може да вклучуваат:
•

настојување да се убедат учениците да ризикуваат

•

охрабрување за учениците да искористат максимум од достапните
ресурси

•

градење на флексибилност кај студентите кои лесно се откажуваат

•

убедување на учениците да гледаат на неуспехот во позитивно светло

•

убедување на учениците да веруваат во себе и во нивниот капацитет да
ги променат работите на подобро

•

налагање на студентите да работат како тим

•

мотивирање на учениците да се заинтересираат за одредена тема
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•

страв од односот на студентите при посета на некоја организација

Преку споделување на овие проблеми, лице-в-лице или преку социјални
мрежи и технологии како што е LoopMe, наставниците можат да го градат
своето претприемачко знаење. Како што посочил Брукфилд (1995: 36), „Иако
критичкото размислување честопати започнува од самиот себе, тоа на крајот
има колективно значење“.

Пошироки гледишта
Една од предностите на консултација со пошироки погледи надвор од нашиот
непосреден круг е тоа што работите ги ставаме во перспектива и контекст.
Иако квалитетот на наставата е клучното влијание врз постигањата на
учениците во училницата, има многу други фактори кои се важни. Во
консултација со истражувачи и други докази, може да се појави комплетна и
понепристрасна слика зошто работите во реалниот свет не се случуваат онака
како што се случуваат во училници, училишта и универзитети. Теоретските
перспективи можат да влијаат на аспектите на развојот и однесувањето на
учениците, ограничувањата наметнати на училиштата, различните форми на
наставните планови и пошироките социјални, културни и технолошки сили кои
го обликуваат детството.
Секако, со претприемачко образование, неопходно е наставниците да се
вклучат со повеќе различни гледишта, така што нивните рефлексии не се чисто
„одвнатре“. Моделот на Брукфилд е оној што може да поддржи разгледување
на повеќе перспективи.
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Слика 3. Завршен пример за користење на леќите на Брукфилд да се одрази на надлежноста за претприемништво за промовирање на
продуктивна работа со други

Забележување рефлексија
Може да се ,,ловат” нечии размислувања на различни начини. Ова може да
вклучува видео-стимулиран рефлективен дијалог, рефлективни дневници,
блогови и содржини со мислења. Во последните години се забележува
промена на медиумот преку кој се вршеше статички одраз, со интернетпростори како извор на знаење, со повеќе интерактивна, корисничка
содржина, која им овозможува на наставниците да даваат критики за работата
едни со други и овозможуваат повеќе персонализирана размена. 2
Колаборативното размислување може да се олесни преку технологии како
што се LoopMe и социјалните медиуми, како што е Twitter. Вообичаена
практика е наставниците да разговараат со користење на договорен хаштаг,
како што е и #entrecomp или #entrepreneuriallearning, што им овозможува на
корисниците лесно да пребаруваат и филтрираат содржини, дури и откако ќе
заврши разговорот во живо. Заедниците како „ EduTwitter“ им нудат на
наставниците можност да разменуваат идеи.
Се разбира, едноставно следењето и придонесувањето на темите за учење на
претприемништво преку социјалните медиуми не е никаква гаранција дека ова
ќе донесе критичност во дискусиите. Како и секој социјален круг, можеби ќе
одлучите да ги следите оние со кои се согласувате и ова може да доведе до
ограничена, само-конструирана мрежа. 3

2Conole,

G., Galley, R. и Culver, J. (2011) Рамки за разбирање на природата на интеракциите, вмрежувањето

и заедницата на страницата за социјално вмрежување за академска пракса “, Меѓународен преглед на
истражувања во учење на отворено и од далечина, 12 (3), 119-138.
3

Aronson, T. и Dron, J. (2014) „За дизајн на социјални медиуми или учење“, Општествени науки 3 (3), 378-

393.

Една од најдобрите стратегии за повратни информации е видео-стимулирачки
рефлективен дијалог. Ова во суштина опишува снимање на една од вашите
лекции и преглед на видеото со искусен колега. Треба претходно да се
осигурате дека соодветните дозволи се дадени од учениците и родителите.
Колку и да е информативен начин во општа смисла (на пр. Тон, јазик на телото,
рамнотежа на учеството на учениците и наставниците), стратегијата
овозможува форензичко ниво на анализа и критичко размислување. Други
технологии (на пр. Кам-камери што ги носат студентите) нудат дополнителни
перспективи што честопати се скриени од нашите погледи.

Како да ги подобрите своите рефлективни вештини
Можно е да станете подобри во одразувањето. Како и сите вештини, потребна
е пракса и посветеност. Некои писатели се зборуваат за различни циклуси,
нивоа или фази на размислување. Моделот на Слика 5.4 подолу е адаптиран од
Бортон (1970), поранешен американски учител и се применува во трите фази
на рамката EntreCompEdu. 4

4Borton,

T. (1970) Постигнете, допрете и поучувајте,McGraw-Hill.

9

Слика 5.4 Едноставен модел на размислување применет во фазата на професионален развој
EntreCompEdu

Што?
Процесот на рефлексија започнува со вклучување во размислување за тоа што
се случило и како се чувствувавте во врска со некоја задача, настан или
искуство. Вклучува опишување на работите и размислување за тоа како вие
одговоривте. Опишувањето не треба да се потценува. Треба да е направено
добро, треба да вклучува наведување на клучните точки или фактички детали
за тоа што сте виделе и сториле. Исто така, важно е да се помириме со вашиот
емотивен одговор на наставата. Оваа фаза е за подигнување на самосвеста. За
да преминете во втората фаза, потребно е да размислите за импликациите на
вашето учење.
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И што со тоа?
Фазата на продлабочување се разгледува во значењето на она што штотуку се
случи. Вклучува размислување за тоа кои биле можните објаснувања што би
можеле да вклучат фактори надвор од училницата. Ова вклучува разгледување
на различни гледишта, како што се оние на студентите и колегите. Оваа фаза е
за оценување и пробување. На пример, можеби ќе прашате зошто учениците
потешко работеле како тим, погрешно ги користеле ресурсите или не сфатиле
конкретни концепти (на пр. пазар, ризик или профит) или на кои им недостасува
усовршување на вештини како што е буџетирање.

И што сега?
Оваа последна експанзивна фаза ја разгледува поголемата слика и што треба
да се случи следно. Се идентификуваат плановите за подобрување и
приоритетите за себе, студентите и доколку е потребно, за другите. Може да
доведе до посета на други лица во и надвор од училиштето (мрежно
поврзување), натамошно испитување и евентуално акциско истражување.
Оваа фаза може да се смета како можност да се биде креативен и да се
замислат идните можности, промени и подобрувања.
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Activity
Во модулот 3 споменавме некои од карактеристиките на добрата настава и
најдобрите практики во претприемничкото образование. Прегледајте ја
Табела 5.1 подолу и навратете се на вашето учење.
Настава
Добро предавање

за

претприемачки

компетенции

Иако имам широки цели за
Моите лекции секогаш имаат
SMART цели за учење

учење на ум, јас сум
флексибилен во следниве
однапред утврдени исходи
Јас постојано моделирам нови

Имам силно знаење по

знаења и вештини

предметот
Ги охрабрувам студентите да
Поставувам низа затворени и

бидат испитанички настроени

отворени прашања
Им помагам на студентите да
Овозможувам можности за
студентска соработка

работат заеднички, така што тие
ќе ги претворат своите идеи во
акција
Јас создавам можности

Го оценувам напредокот на
учениците во лекциите преку
вредно следење и повратна
информација

студентите да ја разгледаат и
подобрат својата работа и
другите, врз основа на повратни
информации
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Прикажувам работа во тек и се
Создавам прикази на најдобро
завршената работа на

фокусирам на процесот на
учење

студентите
Вежбам одредена вештина секој
Јас размислувам за мојата
пракса и соодветно правам
измени

ден и постапувам на повратни
информации за да се обидам и
да го изострим она што го
работам
Ги охрабрувам студентите да

Ја уредив околината за учење за
да го стимулирам интересот на
учениците

размислуваат за тоа како
најдобро да ги искористат
ограничените ресурси

л5.1 Самопрегледување на наставните и претприемачките компетенции
е
б
а
Т
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