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SPREMNA BESEDA

Odgovor na vprašanje, zakaj si MOK zastavlja vprašanje 
sodobne šole, je prepričljivo podal Prešernov nagrajenec, 
akad. slikar Emerik Bernard, ki ga letos žal ne bo med nami. 
Po njegovem mnenju je šolstvo najprej kulturno vprašanje. 
Od tega, kako razumemo sebe, kakšna družba smo in kako 
želimo upravljati z razpoložljivimi potenciali, je odvisno tudi 
vprašanje, kakšno šolo želimo. Toda v teh sklopih je toliko 
vprašanj, da je prepoznanje pravega modela pravzaprav misija 
nemogočega. Ljudje navadno ne pridemo niti do lastne home-
ostaze, koliko težje je potem uskladiti nekaj, kar se povsem 
izmika našemu dojemanju človeka in družbe. Kot katehet 
vedno bolj vidim, da nikoli ne bomo zasnovali zares ustrezne 
kateheze. Vedno se najde kdo, ki se ob naši katehezi zgrožen 
sprašuje, »kako da tega ne vidite; vi res ne razumete naših 
otrok«. Podobna nemoč velja za javno šolo v pluralni družbi. 
Zato moramo biti v razmišljanju o šoli potrpežljivi in vedno 
na preži, ali ni to, kar imamo za sveto, morda zelo vprašljivo. 
Namesto potrpežljivosti pa je šola pogosto samo ena od politik, 
ki je, kot pravi Michael Foucault, nadaljevanje vojne z drugimi 
sredstvi. Po padcu berlinskega zidu drug drugemu očitamo, da 
je zid ostal v naših glavah, s čimer hočemo reči, da se kulturni 
boj in ideološka konfrontacija nadaljujeta. Pri tem pa morda 
ne opazimo, da je preko podrtega zidu pljusknila lava neoli-
beralizma, zaradi katerega smo se vsi skupaj, tako tisti z leve 
od zidu kot tisti desno od zidu znašli v novem planetarnem 
enoumju. Milton Friedman, eden od očetov sodobnega neo-
liberalizma, je v vrtinec trga kot osrednjega in najboljšega 
koordinatorja aktivnosti ljudi, potegnil tudi šolo. V krizi zad-
njih dveh let se je jasno pokazalo, da svobodni trg v resnici 
ne obstaja, ker na njem delujejo monopoli velikih korporacij 
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in bančnih ustanov. Te pa iz držav delajo svoje talce, povsem 
obvladujejo ne le svetovno gospodarstvo, temveč tudi kulturno 
produkcijo, zdravstvo, šport in vse drugo. Zato so vse bolj 
pogosti klici, kako v duhu razsvetljenstva ohraniti avtonomijo 
univerze in posledično vsega izobraževanja. Na koga lahko, na 
primer, v tej postblokovski družbi naslovi svoj apel Svetlana 
Makarovič, ki skoraj resignirano ugotavlja: »Ni več nobenega 
varuha slovenskega ljudskega izročila. Žalostno je tudi,« 
nadaljuje Svetlana Makarovič, »da šole ne opravljajo svojega 
poslanstva. Otroci prihajajo iz šol popolnoma neizobraženi, 
ne poznajo niti starih ljudskih izrekov niti izrazov niti ljudskih 
pesmi niti otroških izštevank. Mislim, da je to kar izgubljeno. 
Vir tega zla je,« zaključuje Svetlana Makarovič, »da se vse, kar 
je slovenskega, tistega dragocenega žlahtnega slovenskega, 
izgublja in bo v nekaj generacijah izginilo oziroma se stopilo 
s tujimi kulturami, s tujo pop kulturo, s pogrošno literaturo, 
s pogrošno glasbo.« To trpko spoznanje s Svetlano Makarovič 
verjetno delimo tudi mi. Sam pa temu dodajam še nekaj in se 
pri tem sklicujem na Umberta Galimbertija, ki pravi, da živimo 
danes brez opisa sveta, ki so ga nekoč človeku posredovali 
sveti spisi. Odrinili smo vso simboliko in vse podobe, ki si jih 
je človek ustvaril o sebi, da se je znašel v svetu in ga vsaj za 
silo obvladal. Sedaj je znanstveno-tehnična paradigma postala 
oblika sveta. Tu ni več vprašanj o ciljih in o smislu, temveč le 
še o funkciji in koristi. 

Šola je nedvomno eden od velikih problemov našega časa. 
To ne velja le za slovensko družbo, temveč za celotno civiliza-
cijo, katere del smo. V pluralni zahodni družbi je vse manj 
temeljnega etičnega konsenza. Družba se utemeljuje na molče 
vsiljenem konsenzu, ki vključuje bolj ali manj prikrito zatrtje 
vsega, kar ni kompatibilno z njeno aktualno ideologijo. Zdi se, 
da zahodna pluralna družba z radikalno družbeno pragma-
tično in kvantitativno usmeritvijo izbrisuje obsežna področja 
človeškega obstoja – duhovnost, individualnost, zanimanje 
za celoto ipd. Posledice tega so zelo vidne v življenju šole, ki 



7

poudarja storilnost in kompetitivnost, stremljenje po znanstve-
nem obvladovanju sveta, ki ga zanimajo splošne resnice, manj 
pa osebno individualno mišljenje in oblikovanje avtentične 
osebnosti, ki bi utemeljila samo sebe na lastnih pogledih in si 
tako izoblikovala svojo lastno življenjsko pot. Kakšno obzorje 
bi morala odpreti kultura in z njo šola, da bi bil v njej prostor 
za celega človeka, za človeka, ki ga kljub dominaciji splošnega, 
tehnike in rutine, kljub vzporednim »vzgojiteljem« od reklam, 
zabavne industrije do interneta, še zmeraj vznemirja tako 
imenovana imanenca kot transcendenca, tako biološka in 
družbena resničnost kot sunki presežnega? Ker je uporab-
nost znanja nekakšen vseodrešujoči obrazec, vzgoja srca ali, 
denimo, oblikovanje značaja tu nimata več nikakršne vloge. 
Emocionalni učenci in tudi takšni, ki razmišljajo globlje in 
širše, morajo to svojo nadarjenost podrejati faktografskemu 
vsrkavanju znanja.

Najbrž bi bilo treba znova opredeliti pojem izobraževanja. 
Ali je to res le skupek vsebin vedenja ali pa tudi bivanjska ob-
lika živete resnice? Svet se učencem servira razkosan na gola 
dejstva. Kako potem razumeti pojem sveta, torej celote? Videti 
je, da sodobna šola v to ne posega, ker bi se ji lahko izmuznil 
eden od temeljnih ciljev: standardiziranje izobraževanja. Zato 
postaja šola nekakšno podjetje, ki vzgaja in izobražuje za trg. 
Učenci so potem le še stranke šole, ki za svoj priklop v tržni 
sistem iščejo izobraževalne storitve. Uspešnost pridobivanja 
znanja je reducirana na čisto merljivost. V funkciji tega smo-
tra so poenoteni tudi preizkusi znanja. Skrb vodstva šole je, 
da se njihova šola ne bi znašla na spodnjem delu rang liste. 
Delo šole se vse bolj evalvira po merilih, ki veljajo za veleindus-
trijo. Izobraževanje je le še blago med drugim blagom. Proces 
ekonomizacije prodira še v zadnje kotičke človeškega bistva. 
Ravnatelji in učitelji so pod nenehnim pritiskom, da bo vse, kar 
delajo, skladno s hitro se spreminjajočimi zakonskimi predpisi 
in težnjami po všečnosti. Zakonske spremembe imajo videz 
stroke in objektivnosti, v resnici pa sledijo trendom in modi. 
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Mnogi kritiki šole so prepričani, da se izobraževalna politika 
izogiba temu, da bi cilje oprla na ustrezno antropološko 
podlago. »Tisti, ki se dobro prodaja, je konec koncev prodan« 
(Wolfgang von der Weppen). 

MILAN KNEP, tajnik MOK
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Dr. Anton Jamnik

UVODNO RAZMIŠLJANJE

Dovolite, da ta uvodni pozdrav začnem z mislijo iz 

Avguštinovih Izpovedi: 

»Velika je moč spomina, o Bog, silno velika, svetišče, veliča-
stno in brezmejno. Kdo mu pride do dna? In vendar je to sila 
mojega duha in del mojega bistva, le da sam ne zaobjamem 
vsega, kar sem. Zato je duh pretesen, da bi samega sebe zaob-
segal. Toda kje je tedaj tisti del njega, ki ga zaobjeti ne more? 
Mar izven njega in ne v njem? Kako tedaj, da ga ne zaobjame? 
Silno začudenje se mi poraja nad to uganko, strmeča osuplost 
me prevzema. (…) Življenje pisano in raznolično, sila presilna 

in brez meja!« (Avguštin, Izpovedi, X, 8 in 17).

1 Nekaj značilnosti razmer, 

v katerih se nahaja sodobno šolstvo

»Ko sem videl tvoje darove …« 

»Ko sem videl tvoje darove, sem te vzel v svoje dlani in te 
spodbujal. Nisem ti dovolil, da bi hodil leno, spodbodel sem te 
in te večkrat priganjal. Še zdaj ravnam tako, toda zdaj že tečeš 
in spodbujaš še mene.« Besede, ki jih je mislec Seneka zapisal 
prijatelju Luciliju, so spodbuda, da vsakdo na svojem mestu, 
učitelji, vzgojitelji, starši, dijaki … razmislimo, kako šolo naredi-
ti bolj ustvarjalno, bolj osebno, da bo zares celovito gledala na 
dijaka kot subjekt vzgoje. Učenci ne morejo in ne smejo postati 
samo sredstvo, v katero se skuša z različnimi metodami in teh-
nikami spraviti čim več podatkov, formalističnega vedenja, ki 
nima nobene prave povezave s konkretnim življenjem. Z njimi 
smo in za njih, da rastejo v znanju, modrosti, da osebnostno 
rastejo, da plemenitijo svojega duha, da širijo svoja kulturna 
obzorja, da rastejo v odgovornosti do bližnjega. Šola, ki bi 
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igno rirala te razsežnosti človekovega bivanja, bi se odpovedala 
oziroma zgrešila bistvo svojega poslanstva.

»Nisem ti dovolil, da bi hodil leno,« je zapisal Seneka. 
Za čas, v katerem živimo, je značilno splošno razmišljanje, 
kako na čim lažji, udoben in prijeten način priti do nekega 
cilja. »Uživam, prijetno mi je, zakaj bi se mučil z različnimi 
življenjskimi vprašanji ... ta trenutek je iz življenja potrebno 
čim več potegniti …« Žalostno je, če tudi šola gradi na takšni 
logiki in tako mlade prepušča nihilističnemu odnosu do 
življenja in etični skepsi, ki vedno bolj vodi v fragmentarnost 
bivanja in k izgubi veselja do življenja. Mladi skrivajo v sebi 
toliko lepih darov, zato je posebna naloga vseh, ki delujejo 
na področju šolstva, pomagati jim odkrivati te darove, da bi 
mladi iz njih rasli in bili pripravljeni za to tudi nekaj žrtvovati. 
Odpoved iskanju kakršnih koli temeljev in utrujena in 
razočarana prepuščenost nevarnim tokovom skepse je po 
besedah papeža Janeza Pavla II. (ko je prvič obiskal Slovenijo) 
največja nevarnost sodobnega človeka. Populistična in per-
misivna vzgoja je na prvi pogled za mlade zelo privlačna, toda 
gledano malo globlje in bolj dolgoročno pomeni ponižanje 
človeške osebe, ki vodi v vedno večjo mlačnost in življenjsko 
nemoč. Takšen človek pa je v zaprtosti vase, izgubi etičnega 
horizonta in vedno večji apatiji vedno bolj odprt (ali celo čuti 
potrebo po tem) za manipulacijo. In očitno to nekaterim ustre-
za in na to računajo. Prav zaradi tega je danes še toliko bolj 
potrebno mlade vzgajati v samostojne osebnosti, ki se ne bodo 
po načelu »prijetnosti« prepustili splošnemu toku javnega 
mnenja, ampak bodo znali razmišljati s svojo glavo, bodo znali 
biti kritični in v svojem življenju zagovarjati in živeti temeljne 
vrednote bivanja. 

In kakšna je naloga kristjanov v takšnih razmerah? Kako 
lahko prispevajo svoj delež, da bo ta družba in šola gledala 
na učenca kot celovito osebnost, ki mora vsestransko rasti? 
Kongregacija za katoliško vzgojo je leta 1997 izdala poseben 
dokument z naslovom »Katoliška šola na pragu tretjega 
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tisočletja«. To, kar je zapisano v tem dokumentu, pa ne velja 
le za katoliške šole, ampak za šolstvo na privatni in državni 
ravni. Med drugim je v njem zapisano: »Na pragu tretjega 
tisočletja se vzgoja in izobraževanje srečujeta z novimi izzivi, 
ki so posledica novega družbenopolitičnega in kulturnega 
okolja. Najprej je tu kriza vrednot, ki si posebno v visoko raz-
vitih družbah privzema obliko subjektivizma, moralnega rela-
tivizma in nihilizma in jo pogosto krepijo še mediji. Katoliška 
šola se tako srečuje z otroki in mladimi, ki doživljajo težave 
sedanjega časa: z učenci, ki se izmikajo naporu, ki se niso 
zmožni žrtvovati in nimajo vztrajnosti in ki jim pogosto celo 
v lastnih družinah primanjkuje pristnih zgledov, ki bi jih 
vodili.« Odločilno vlogo pri vzgoji ima še vedno družina, saj 
prav njej pripada osnovna in naravna odgovornost za vzgojo 
njihovih otrok. V tem kontekstu pa je potrebno omeniti, da je 
danes vse bolj razširjeno teženje, da bi starši to svojo enkratno 
vlogo preložili na druge. Prav zato je še toliko bolj potrebno, 
da šola nudi staršem konkretno podporo in različne pobude 
pri njihovi vzgoji in da so čimbolj vključeni v vzgojni koncept 
šole. Sodelovanje s starši, različna srečanja, združenja, ne-
prestani dialog, vse to naj bi starše spodbujalo pri njihovem 
nenadomestljivem poslanstvu. 

»Različni šolski predmeti ne predstavljajo le znanje, ki ga je 
treba osvojiti, marveč tudi vrednote, ki jih je treba pridobiti, in 
resnice, ki jih je treba odkriti. V tej perspektivi sodelujejo pri 
oblikovanju zrelih osebnosti v krščanskem vzgojnem načrtu 
vsi predmeti, vsak s svojo posebno vsebino,« je zapisano v že 
omenjenem dokumentu. V vsaki šoli, ne samo katoliški, ima 
vsak predmet tudi vzgojni vidik, kajti vsako podajanje snovi 
vključuje določeno vrednostno podobo o človeku in življenju. 
Najslabše bi bilo, če se različna življenjska vprašanja in 
temeljne vrednote enostavno ignorira, kot da o njih ni smiselno 
in vredno razpravljati. 

»Ko sem videl tvoje darove, sem te vzel v svoje dlani in 
te spodbujal,« nam pravi Seneka. Ali ne bi bilo žalostno in 
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krivično do mladih, da jim ne bi omogočili, da bi v sebi razvili 
bogastvo darov, in jih spodbujali, da so na poti iskanja močni 
in pogumni in da si v življenju postavijo zahtevne cilje? Ja, 
zares že tečejo, naj spodbudijo tudi nas!

2 Sedem poudarkov ali stebrov, 

na katerih naj bi temeljilo sodobno šolstvo 

1. Duhovno življenje, ki omogoča mladim, da si postavijo 
vprašanje o smislu svojega bivanja in iščejo odgovore 
na vprašanja svoje vere. Vsaj predmet religija in etika bi 
bil nujno potreben na ravni osnovne in srednje šole, saj 
temeljno poznanje krščanstva in drugih verstev spada k 
splošni izobrazbi. Prav tako je nujno, da so učenci in di-
jaki seznanjeni s temeljnimi vprašanji etike. Prav etika je 
namreč prostor dialoga med ljudmi različnih prepričanj. 

2. Zavzemati se je potrebno tudi za to, da bi dijaki pridobili 
temeljne vsebine klasične izobrazbe (grščina, latinščina), 
ki je še posebej pomembna v času poplitvenega in 
empirističnega pogleda na življenje, saj prav klasični 
teksti (grški, latinski) odkrivajo ves realizem in celovitost 
temeljnih življenjskih vprašanj. 

3. Poseben pomen naj bi imela umetnost, ki govori o skrivno-
stnih globinah človekovega bivanja, iskanja, hrepenenja, 
ustvarjanja, o tem, da se življenja in vsega bivajočega nikoli 
ne more obvladati, ampak ostaja odprto, da ga v svojem 
čudenju vedno znova odkrivamo. 

4. Prostovoljno delo bi moralo imeti središčno mesto v 
šolstvu, saj mlade vzgaja za čut odgovornosti za bližnjega, 
da je nekdo najbolj srečen takrat, kadar se umakne iz 
svoje egocentrične zaprtosti vase in naredi nekaj dobrega 
za drugega. 

5. Socialna razsežnost je v času težkih gospodarskih razmer 
še prav posebnega pomena. Pomagati tistim učencem, ki 



13

so v težkem materialnem stanju. Pomembni so različni 
skladi, pomoč Karitas … itd. 

6. Pomembna je kvalitetna izobrazba, vedenje, ki pa ni na-
menjeno samo sebi, ampak vodi k bolj ustvarjalnemu 
bivanju, od spoznanja torej k načinu življenja. Poročilo 
mednarodne komisije o izobraževanju za 21. stoletje, 
pripravljeno za UNESCO (izdalo ministrstvo za šolstvo 
1996), poudari štiri temelje vzgoje in izobraževanja: 

• Učiti se, da bi vedeli.
• Učiti se, da bi znali delati (od spretnosti do usposobljenosti …).
• Učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in eden z drugim 

(trud za skupne cilje …).
• Učiti se biti (z veseljem biti to, kar si, sprejemanje samega 

sebe …).

7. Danes, v času individualizma, je posebnega pomena vzgoja 
čuta za skupno dobro, saj je človek družbeno bitje in od 
vsakega posameznika je odvisno, kakšna bo ta družba in 
država, v kateri živimo. 





1. DEL

Okrogla miza:

NEOLIBERALIZEM NA ŠOLSKEM PRAGU

Uvodna predavanja
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Dr. Jožef Muhovič

Šola – njeni prihodnostni 
potenciali in vizije

Naslov nocojšnje uverture v letošnji lovranski Forum1 je 
Neoliberalizem na šolskem pragu in je tak, kakršen je, zato, da 
bi nas spomnil, da ima šola vrata in da lahko ta vrata vodijo 
tako »noter« kot »ven«, zaradi česar ne moremo kar takoj s po-
polno gotovostjo reči, s katere strani prihaja neoliberalizem 
iz naslova, niti to, kakšen je in ali je na šolskem pragu res 
popolnoma sam, kot je sugerirano. Izhodiščna prototeza je tu 
zato, da bi med nas, ki smo vendarle vsi nekakšni empirični 
strokovnjaki za šolo – nenazadnje smo jo dolga leta izkušali 
na lastni koži – zanesla neke vrste iritacijski potencial. 

Ta potencial pa bi rad, preden k besedi povabim današnje 
goste, intoniral na dva načina: (a) najprej z nekaj mislimi iz 
intervjuja Petra Sloterdijka za 14. številko McKinsey Wissen, 
ki je bila v celoti posvečena izobraževanju, in nato (b) z na-
obrnitvijo intervjujskih žel na šolo v aktualnem slovenskem 
kulturnem prostoru in na šolo v še bolj in še drugače zavezu-
jočem prostoru človeške in občečloveške intime. 

A

Sloterdijkov intervju nosi pomenljiv naslov Lernen ist Vorfreu-

de auf sich selbst,2 Učenje je veselo pričakovanje samega sebe, ki 
naravnost avanturistično odstopa od tega, kar o učenju in njego-
vem psihosocialnem biotopu – šoli običajno slišimo in mislimo. 

1  Ta animacijski prispevek je bil uvod v debato prvega večera 6. foruma za 
dialog med vero in kulturo v Lovranu 26. marca 2010. V debati z naslovom 
»Liberalizem na šolskem pragu« so sodelovali dr. Alenka Šverc, prof. Mojca 
Škrinjar in pisatelj prof. Dušan Merc.

2  Reinhard Kahl/Peter Sloterdijk, Lernen ist Vorfreude auf sich selbst. Der 
Philosoph Peter Sloterdijk über Bildung für den Ernstfall und die Entpro-
fessionalisierung der Schule, v: McKinsey Wissen 14 (2009), str. 110–113.
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Prvo vprašanje od McK. Wissen (Reinhard Kahl) se je 
glasilo:

»V nemškem izobraževalnem sistemu gre že precej časa 
nekaj narobe. Zakaj je torej javnost šele sedaj tvegala de-
bato o tem?« 

Odgovor (Peter Sloterdijk): 

»Zato, ker smo nagnjeni k temu, da skušamo vpraša-
nja izobraževanja potlačiti. Spadajo namreč med najbolj 
neprijetna med neprijetnimi vprašanji. V primerjavi z izo-
braževalnimi temami so bolnišnične, kot razločno kažejo 
množična občila, naravnost prijetne in fascinirajoče. Ob-
stajajo neskončne doktorromanske filmske serije o malih in 
velikih klinikah, v katerih gospodje v zelenem, ti novodobni 
junaki, vsepovprek režejo po telesih in rešujejo zapletene 
probleme. Intuitivno bi si človek predstavljal, da česa tako 
neprijetnega, kakor je operacijska dvorana, ljudje zvečer ne 
bodo spustili v svoje dnevne sobe, pa je ravno narobe res. 
Tisto zares neprijetno je šola.«

Vprašanje: 

»Neprijetne spomine na šolo mnogi ljudje povezujejo pred-
vsem z izpiti. Zakaj?«

Odgovor: 

»Izpiti so tako neprijetni zato, ker imajo za številne ljudi analo-
gijo s porodom. Le da ljudje v šoli niso internirani samo devet 
mesecev, ampak se v njej naprej valijo še najmanj dodatnih 
devet let, na koncu pa si morajo iz te zaprte situacije izboriti 
pot še z bolečim porodništvom izpitov. Tako postane šola za 
moderne ljudi nekaj, kar bi že od nekdaj želeli imeti za sabo. 
Le redko vržejo nazaj nanjo kakšen prijazen pogled.«

Vprašanje: 

»Travma rojstva že. Toda mnogi učenci se počutijo 
neprijetno že med šolanjem, ne šele ob njegovem izpitno-
porodnem zaključku.«
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Odgovor:

»Morda. Šola je za veliko večino otrok danes iniciacija v 
položaj, v katerem čutijo, da zanje ni bistven. Je neke vrste 
program cepljenja, v katerem so toliko časa dozirane žalitve, 
dokler vsakdo vseh ne da skozi – in potem prejme svoje 
narcistično maturitetno spričevalo. Sporočilo se glasi: Kar 
koli si že misliš o sebi, tako pomemben nisi. Na take izpite 
se ne spominjamo radi.« 
Vprašanje: 
»V tej ostrini to vendarle ni bilo vedno tako.«

Odgovor:

»Šolska romantika, kakršno srečamo v filmu Die 
Feuerzangenbowle,3 dopušča spomine na situacije, v kate-
rih še-ne-gre-zares-zares. Danes pa je postala šola poseben 
primer prisilne zaresnosti (Ernstfall).« 

Vprašanje: 

»Zakaj potem pravimo: Ne učimo se za šolo, ampak za 

življenje?«

Odgovor:

»Ta stavek je bil že od vsega začetka nekakšen izgovor. 
Izvorna, antična šola je učencem dovoljevala, da so se učili 
za šolo, kajti za življenje se po grško-rimskem pojmovanju 
ni bilo treba učiti. Življenje je svoj lastni učitelj in se samo 
razlaga. Šola v nasprotju z njim pomeni prosti čas (Muße), 
ki je tedaj veljal za kvintesenco življenja.«

3  »Die Feuerzangenbowle« (tradicionalna nemška alkoholna pijača, izdelana 
iz z rumom prepojenega sladkorja) je naslov romana, ki ga je leta 1933 
skupaj s Heinrichom Spoerlom objavil satirik in kabaretist Hans Rieman. 
Po priljubljenem romanu je bilo napravljenih več filmskih ekranizacij, 
od katerih je najbolj znana tista iz leta 1944 (režija Helmut Weiss). Film 
pripoveduje zgodbo uspešnega mladega pisatelja dr. Johannesa Pfeiffer-
ja, ki pri rundi Feuerzangenbowle posluša nagajive in humorne šolske 
dogodivščine svojih prijateljev in prijateljem zavida, da jih sam ni mogel 
doživeti, ker ga je ves čas vzgajal domači učitelj. Prijatelji pridejo na idejo, 
da ga preoblečenega v šolarja za nekaj tednov pošljejo v »tapravo« šolo, v 
gimnazijo majhnega mesteca Babenberg. To izhodišče nudi – podobno 
kot v slovenskem filmu Vesna – obilo priložnosti za neštevilne komično, 
satirično in romantično intonirane zaplete in razplete. 
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Vprašanje: 

»S prostim časom danes šola praktično nima več opra-
viti. Zakaj pravzaprav?«

Odgovor:

»Od moderne nacionalne države je z zaposlitvijo šole 
princip prisile prispel tudi v šolsko učenje: v šoli se namreč 
ljudje pripravljajo na bodoče poklicne dejavnosti. Nemški 
pojem izobraževanja, kakršen je bil izoblikovan v pruskem 
neohumanizmu okrog leta 1800, je še poizkušal držati rav-
novesje med klasičnim in modernim konceptom: Učimo se 

za šolo in za življenje. Pred vrati je sicer že stala industrijska 
družba, vendar se je šola kljub temu še uveljavljala kot 
življenjska oblika lastnega prava. ’Die Feuerzangenbowle‘ 
je simbol tega kompromisa. V vmesnem času pa je vdor 
prisile v učilnice močno napredoval, tako da v prihodnje 
ne bomo videli nobenih ‘Feuerzangenbowel’ več.« 

Vprašanje: 

»V času ‘Feuerzangenbowle’ so se šolarji počutili kot ko-
lesca v ogromnem stroju. Protigibanje ‘delajte, kar vas je 
volja’ nas tudi ni privedlo bistveno dlje. Tako imamo danes 
učence, ki ne vedo, kaj hočejo. Kako to komentirate?«

Odgovor: 

»To je brez dvoma povezano s tem, da imamo danes tudi 
pedagoge, ki ne vedo več, čemu vzgajajo otroke. Dezorientacija 
moderne družbe glede njenih lastnih ciljev se v iritacijskem 
sistemu šola danes odigrava bolje in bolj nazorno kot kjer 
koli drugje – razen morda še na področju umetnosti. Šola 
in umetnostni sistem sta namreč tematska živčna sistema 
družbe, v katerih se skrajno jasno artikulira zmeda glede 
njenih prihodnostnih vizij in potencialov. Učitelji v povprečju 
ne morejo biti drugačni od družbe, iz katere izhajajo.«

Vprašanje: 

»Kako bi bilo mogoče izboljšati položaj, v katerem so se 
znašli učitelji?«
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Odgovor:

»Učitelji so ljudje, ki pogosto verjamejo, da je vselej 
bolje nekaj razložiti kot nekaj storiti. To vodi k šoli kot 
psihosocialnemu biotopu z netipično gostoto obotavljivih, 
sprivatiziranih in nemotiviranih ljudi. Na to je po mojem 
mnenju mogoče odreagirati zgolj z deprofesionalizacijo šole. 
Intenzivirati bi bilo potrebno njeno socialno kompetenco, 
sicer pa ji dati prostost. Vse bolj jasno se namreč kaže, da 
jedru učenja s klasičnimi šolskimi sredstvi ne pridemo 
blizu. Vsi ljudje, ki so v šoli nekaj postali, to pravzaprav niso 
postali s pomočjo šole, ampak zato, ker jih šola pri tem ni 
ovirala. V najboljšem primeru je šola pri tem dajala zaščito, 
pod katero so lahko uspevali učni procesi, ki so vedno 
avtodidaktične narave. Pod zaščitnim plaščem didaktike 
je tako občasno lahko prišlo do izraza avtodidaktično v 
svoji intenziteti. Mislim pa, da ta varovanjsko–zaščitniška 
konstelacija danes ni več optimalna. Za avtodidaktiko bi 
bilo zato potrebno ustvariti nove optimalne situacije, h 
katerim pa današnja šola ne sodi več.«

Vprašanje: 

»Kako bi lahko šola znova postala takšno, za avtodidak-
tiko ugodno okolje?«

Odgovor: 

»Potrebujemo šolo, ki bo poudarjala svojeglavost (Ei-

gensinn) mladih ljudi, ne pa jih kolonizirala s stališča 
družbenoekonomske prisile (Ernstfall). Šolska vrata 
moramo zapreti pred gospodarstvom, modo in podob-
nimi živcežerci (Nervensägen) in v njej ponovno zgraditi 
življenjski prostor, v katerem bodo lahko mladi ljudje s 
svojo inteligenco vstopili v libidinozno razmerje. To, kar se 
na majhnem otroku jasno razodeva, se pri šoloobveznem 
praviloma izgubi. Rešitev kognitivnega libida bi moral biti 
jedrni projekt sodobne šole. To opažam tudi pri svoji hčerki, 
ki obiskuje drugi razred montessorijeve veje osnovne šole. 
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V tej šoli je učni libido dejansko predpostavljen kot oseb-
nostni kapital.« 

Vprašanje: 

»In kaj pravijo na to starši?«

Odgovor:

»‘Ali ne dajete otrokom morda napačne slike o življenju?’ 
– ‘Bi ne mogli vnesti v šolo več strukture?‘ – ‘Bi ne mogli 
biti malo strožji?‘ V takih in podobnih izjavah prepoznamo 
način, na katerega poizkušajo ‘realisti’ v šoli uveljaviti 
svoj klimatski monopol. Ob tem pa vnašajo otroci v učni 
proces svojo radovednost, svoje navdušenje, ta neprecen-
ljivi medij veselega pričakovanja samih sebe (Vorfreude auf 

sich selbst). To veselo pričakovanje lastnega naslednjega 
razvojnega stadija je natančno tisto, kar se pričakuje. In 
didaktika, ki to spoštuje, ravna povsem drugače kot šola, 
v kateri pedagogi nastopajo z gesto: ‘Se boste že še čudili 
sami sebi, in jaz bom tisti, ki vam vas bom pokazal.’« 

B

Kaj je po tem uvodu mogoče reči (1) o psihopolitiki šole, 
kakršno prakticiramo v pomoderni Sloveniji danes, in kaj 
(2) o šoli kot miljeju, v katerem bi mladi ljudje želeli z lastno 
inteligenco in lastnim življenjem v realnem prostoru in času 
vzpostaviti »libidinozno razmerje«?

Ad 1) 

V zvezi s prvim je nekaj vprašanj neizogibnih. V prakso 
obrnjena bi se lahko glasila takole: 
• Je slovenska šola bolj okolje, v katerem prevladujejo ra-

dovedni, navdušeni in samoiniciativni mladi ljudje, ali 
bolj okolje z netipično gostoto medlih, oportunističnih in 
nemotiviranih »udeležencev«? 

• Kaj je danes v slovenski šoli intenzivneje na delu: gesta 
prisilne ponudbe in prisilne izterjave znanja ali gesta pova-
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bila k znanju, ki pravi: Tukaj dajemo priložnosti, tu je naše 

znanje, tu naša Lebenskunst, umetnost življenja – pridite 

in si postrezite? 
• Je v sodobni slovenski šoli dovolj prostora za svoje-glavost 

in entuziazem mladega človeka, ali le za njegove tuje-glave 
faktografske, kompetitivne in družbenoekonomsko in-
strumentalizirane odvode? Je šola dovzetna za položaj in 
potrebe posameznika ali zgolj za položaj in potrebe družbe? 

• Ali tudi slovenska šola za mlade ljudi pripravlja pred-
vsem situacije, v katerih dobijo vse na krožniku, do tega, 
kar jim je servirano, pa ne čutijo ne apetita ne veselja ne 
poželenja? 

• V kakšnem odnosu je slovenska šola do »najbolj škodljivega 
od vseh evropskih konceptov«,4 tj. do sistemskoteoretično 
in kognitivnopsihološko napačne predstave o »preprosti 
prenosljivosti znanja« in sodobna slovenska didaktika do 
izvorno avtodidaktične narave človeškega učenja? 

• Je tudi v Sloveniji res, da z obstoječimi pedagoško-
didaktičnimi sredstvi ne pridemo več blizu jedru učenja, tj. 
ohranjanju »učnega libida«? Kakšen status ima v slovenski 
družbi »učni libido«: status osebnostnega in družbenega 
kapitala ali status necenjenih divjih in samosevnih rastlin? 

• Ali učitelji v Sloveniji vedo, čemu danes izobražujejo in »za 
kaj« vzgajajo otroke? Je slovenska šola že uspela globinsko-
strukturno preorati svoje »šolsko polje«, v rizomu katerega 
je mrgolelo ideoloških in permisivnih trosov, ki so v mladem 
človeku nagovarjali prav to, kar je v njem najbolj oportu-
nističnega, nagnjenega k neodgovornosti, izmuzljivosti in 
lenobi? 

4  Kahl/Sloterdijk, Lernen ist Vorfreude auf sich selbst, str. 112.
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•  So v slovenski šoli že anulirani perverzni razlogi, zaradi ka-
terih je moral bivši režim naklonjenost mladine neprestano 
kupovati z moralnimi popuščanji?5 

• Se tisti, ki skrbijo za slovensko šolo in planirajo njeno pri-
hodnost, zavedajo, da je človek kljub kozmični neznatnosti 
preveliko bitje, da bi ga bilo mogoče eksistencialno potešiti 
z abstraktnim enciklopedičnim znanjem, s prefriganim ide-
ološkim in socialnoekonomskim snubljenjem, z mlačnim 
humanizmom, z nereflektirano svobodo, z nekaj obiski 
kulturnih prireditev, z nekaj konjički in nekaj moralnimi 
razbremenitvami?6 Se zavedajo, da se eksistencialna nepo-
tešenost kot zgrešitev človekove realne koristi vselej vrne 
nazaj kot psihosocialni in psihopolitični bumerang?

• Skratka: koliko slovenska laična šola s svojo pedagoško-
didaktično nastavitvijo ustreza naravi in eksistencialnim 
potrebam šolajočih se ljudi? Čutijo, da jih uvaja v položaj, ki 
je zanje bistven? Koliko je s pedagoško-didaktično matrico 
slovenske šole usklajeno bitje, ki želi svoje enkratno življe-

5  Naknadna opomba: neželene posledice dolgoletne komunistične metodolo-
gije »kupovanja politične lojalnosti in naklonjenosti mladega rodu z moral-
nim popuščanjem« smo imeli priliko nazorno opazovati 20. maja 2010 na 
dijaško-študentskih demonstracijah v Ljubljani, ko so se »revolucionarno 
podžigani« mladi ljudje v transformaciji žuriranja v nasilje lotili pročelja 
demokratičnega parlamenta z jajci, granitnimi kockami in molotovkami 
in ga demolirali. Pomenljivi komentarji so se glasili: stvari so »ušle izpod 
nadzora«. In prav v teh komentarjih se je v obliki zarečenosti tudi najlepše 
pokazalo bistvo celotne zadeve. Namreč to, da je temeljni namen kupova-
nja politične lojalnosti z moralnim popuščanjem pravzaprav nadzor in da 
temeljni cilj moralnega popuščanja ni permanentna lojalnost, ampak še 
več moralnega popuščanja. S tega zornega kota ni težko razumeti, kako 
lahko nenehno kupovana mladina postane tudi sprijena mladina. Logično 
je pač, da mladih ljudi ni mogoče v nedogled ogrevati za hladno in priča-
kovati, da se nekoč ne bodo vneli tudi na nekontroliran način. – Vsem na 
očeh pa se je v tej zvezi pokazala tudi hinavščina v lekarniško prečiščeni 
obliki: nad zlim duhom, ki je ušel iz steklenice, so namreč najbolj pravič-
niško tarnali in se zgražali prav tisti, ki so s kupovanjem mladega rodu z 
moralnim popuščanjem desetletja vlekli zamašek iz steklenice. Strahotno 
naivni račun se tokrat ni izšel v njihovo korist in se tako po logiki stvari 
iziti tudi ni mogel. 

6  Inspirirano po: Vinko Ošlak, Pisma vzgojiteljem, Ljubljana: Družina, 2000, 
str. 32–33. 
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nje samo oblikovati in čuti, da lahko to učinkovito stori le s 
sprostitvijo avtodidaktičnih potencialov? Kako se šoli in šo-
lajočim se prilega slovenski pomoderni čas, ki šole, za razliko 
od antike, ne potrebuje za prosti, ampak za delovni čas, in 
na pasivni strani svojega globaliziranega vseznanja čedalje 
bolj jasno kaže rebra njegovega negativa – nemoč selekcije, 
orientacije in motivacije?  
Tako vprašati pomeni z vprašanji že delno tudi odgovoriti. 

Slovenska šola, šolajoči se mladi slovenski rod in slovenski 
pomoderni prostor/čas se dandanes drug drugemu prilegajo 
tako, da se ne prilegajo. Njihovo razmerje je nesorazmerno. 
Vsakdo, ki pozna stvar, bo v navedenih vprašanjih zlahka 
zaznal, da si bo treba v novih okoliščinah marsikaterega 
ponovno zastaviti, in to korenito, se pravi operativno, če naj 
se dežela ne le samotolaži z bogastvom svojih »človeških 
resursov«, ampak od njihovega libidinoznega odnosa do sebe 
in sveta v prihodnosti tudi kaj »ima«. In prvo teh vprašanj se 
bo na terenu pustolovskega vsakdana verjetno moralo gla-
siti: Kako hude morajo biti posledice neprileganja, da se bo 
kaj premaknilo, izboljšalo (če predpostavljena povezava med 
neuspešnostjo in uvidom sploh še drži)?

Ad 2) 

To, da »investicije v znanje prinašajo najboljše obresti«, je 
vedel že Benjamin Franklin. Pred tem, da ne vemo, kakšne 
so investicije, ki bi mladim ljudem prinesle eksistencialno 
relevantno znanje, kakšno je znanje z relevantnimi prihodno-
stnimi potenciali in kako bi bilo mogoče z znanjem vzpostaviti 
efektno, libidinozno razmerje, smo danes. Šola je za veliko ve-
čino otrok danes iniciacija v položaj, v katerem čutijo, da zanje 
ni bistven; dezorientacija moderne družbe glede njenih lastnih 
ciljev in prihodnostnih potencialov se v iritacijskem sistemu 
šola danes kaže bolj nazorno kot kjer koli drugje; rešitev ko-
gnitivnega libida bi moral biti jedrni projekt sodobne šole – o 
teh Sloterdijkovih observacijah, diagnosticiranjih in kurativah 
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si lahko mislimo, kar hočemo, če jih trezno premislimo, pa 
moramo ob njih vsekakor priznati dvoje: prvič, da niso iz trte 
izvite, in drugič, da, če držijo, nikakor ne veljajo le za Nemčijo, 
ampak na splošno za klimo vsega zahodnega sistema vzgoje 
in izobraževanja. Politično geslo, da je »globalna konkurenca 
že zdavnaj konkurenca izobraževalnih sistemov«, govori o tem, 
da vzgoja in izobraževanje na Zahodu ne postajata le »vroča 
tema«, ampak da družbeno- in psihopolitični odnos do njiju 
ravnokar vstopa v »vročo fazo«.

O tem, kaj vse »vroče faze«  potegnejo za sabo, pa je pisal 
Sloterdijk že dvajset let pred intervjujem v McKinsey Wissen. 
»Visoke kulture,« pravi, »prihajajo v svojo vročo fazo, ko indivi-
duom nobena zunanja opora več ne pokaže njihovega merila 
– ko nobena ‘skrbniška narava’ ne upravlja več spontano 
njihovih življenjskih funkcij. Od tu naprej postaja samospo-
znanje velika tema umetnosti življenja. Pogled navznoter naj bi 
odkril urejenosti, ki kompenzirajo izpad starejših sinhronosti 
med človekom in naravo. Od tu naprej počiva upanje uma na 
‘notranjem zakonu’, ki po zunanjem odtrganju in izločenju 
človeka skrbi za pravo orientacijo. Vendar to upanje vara. Kdor 
stopi na pot navznoter, da bi tam našel red, ki zunaj nima več 
opore, postane žrtev ironije. (…) Če se umni subjekti umno 
raziskujejo, v sebi ne odkrijejo nobenih regulativnih postavk 
zadnje instance, temveč energično brezdanjost. Spoznati sa-
mega sebe ne pomeni določiti identiteto, temveč zavedati se 
nesorazmernosti. Kdor je verjel, da bo pot navznoter odkrila 
skrivno sliko sebstva, ga je spodbilo samospoznanje.«7

Šola kot (ne)bistven eksistencialni položaj 

Dejstvo, ki ga je treba danes inavgurirati, je, da individui na 
Zahodu v odnosu do sveta dejansko nimajo več kake zunanje 
opore, ki bi jim kazala njihovo sorazmerje in mero (razen 

7  Peter Sloterdijk, Eurotaoismus. Zur kritik der politischen Kinetik, Frank-
furt am Main: Suhrkamp, 1989, str. 264.
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splošne anonimnosti), niti kakšne zunanje instance, ki bi 
samodejno urejala njihove življenjske funkcije. Te vloge danes 
ne opravljajo prepričljivo ne religija ne ideologija ne država ne 
politika ne filozofija ne znanost ne šola in celo rod ter družina 
ne. Na prazno mesto v nastali kibernetsko-skrbniški niši pa 
se skušajo vriniti najrazličnejše »instance drugega reda«, 
kakršne so globalizirano potrošništvo, globalizirani posel, 
globalizirana kvazireligiozna gibanja, globalizirana industrija 
zabave, globalizirane igre in šport, globalizirane interakcijske 
tehnologije itd., ki ne le iščejo, ampak »proizvajajo« sebi lojalne 
subjekte: namreč take, ki so sposobni opustiti tisto, kar daje 
njihovi eksistenci »avtentično«, »verodostojno« potezo. Samo 
s stilizacijo subjekta na »interesni subjekt« in z nevtralizacijo 
eksistencialno pomembnega postane namreč mogoče, da se te 
poslovno-teatralične in reklamno-strateške instance človeku 
vsilijo kot »najpomembnejši surogati najpomembnejšega«. 
Na mestu življenjske regulative pa jim uspe ostati samo tako, 
da stalno skrbijo za lastno »karizmo«, tj. za to, da za človeka 
nič ne postane pomembnejše od njih samih. In domnevamo 
lahko, trdi Sloterdijk, da je v antropološki stilizaciji subjekta 
na sprivatizirani interesni subjekt mogoče iskati korenine 
vsakršnega nelagodja ob »neverodostojnosti« sodobne religije, 
politike in šole.8 

Sodobna šola za podtalno transformacijo eksistencialno-
moralnega v potrošniško-interesno v mladem človeku danes 
praktično nima posluha, saj je prizorišče te transformacije 
v glavnem »drugo najpomembnejše«, tj. prosti čas, medtem 
ko je šola kot »družbenoekonomska umetnost kultiviranja« 
danes v prvi vrsti prizorišče delovnega časa. Zato gre velik del 
življenja mladih ljudi, ki naj bi jih šola izobraževala in vzgajala, 
mimo nje. Ne pa tudi mimo mladih ljudi, ki se sicer vselej ne 
zavedajo prefriganih načinov, s katerimi jih vodijo v puščavo 
in jim »govorijo na srce« razne mnenjske in komercialne in-
stance drugega ali tretjega reda, jih pa razmeroma razločno 
8  Ibidem, str. 220–222.
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občutijo. Ena od oblik tega občutenja je velika potreba po 
tem, da »vzamejo stvari v svoje roke«, da sami »vodijo« svoje 
življenje, načrtujejo svojo osebnost, svojo prihodnost ali pa 
vsaj svoj »imidž«, če je odpor sveta povsod drugod prevelik. 
Skratka: mlad človek je svojo eksistenco vse manj pripravljen 
sprejemati, ampak jo hoče izgrajevati, saj si od tega obeta 
bistveno bolj prepričljivo prisotnost sveta v sebi in sebe v svetu.

Resen izraz te globinske intence je vkoreninjen v spontanem 
naziranju, da je bistvo človeške osebe v tem, da poseduje svoj 
izvirni način »biti človek« in da je to nekaj neodtujljivega. Iz 
tega pa sledi, da mora vsakdo sam odkriti, kaj pomeni »biti jaz 
sam«. Tega po hipotezi ne moremo odkriti s konzultiranjem z 
že obstoječimi modeli, ampak zgolj z artikulacijo novih. Tisto 
v nas, kar naj bi postali, odkrijemo tako, da to postanemo, da 
v dejanjih izrazimo tisto, kar je v nas izvirnega.9 V tej zvezi 
pa pravilno ni več samo to, kar najprej zadene na urgentno, 
ampak tudi to, kar človeški eksistenci uspe. Temu, pravi 
Sloterdijk, odgovarja »pesniški um« (dichterische Begriff der 

Vernunft), za katerega je pravilno tisto, kar se spoprijema s 
posebnimi možnostmi življenja. 

In ta um je v sodobni šoli povsem nepomemben. Ne pa tudi 
potreba po njem v življenju mladih ljudi, čeprav se to sliši ne-
navadno. Po dokaz za relevantnost trditve ni treba daleč. Na 
urgentno potrebo po »pesniškem umu« naletimo že na trivialni 
ravni – pri izgrajevanju lastnega imidža, da o izgrajevanju 
osebnostne samoopredelitve sploh ne govorimo. Umetniško 
ustvarjanje je namreč v postmoderni postalo vzorčni način, na 
katerega lahko ljudje pridejo do samoopredelitve, tj. do odkritja 
lastne izvirnosti. Od približno 1800 dalje obstaja v zahodno-
evropski kulturi težnja po heroiziranju avtorja, po tem, da bi 
v njem videli vidca in ustvarjalca izvirnih vrednot. Umetnik 
postane prototip človeka, ki je prišel do samoopredelitve, s 
tem pa kažipot za vsakogar, ki si na katerem koli področju 

9  Charles Taylor, Nelagodna sodobnost, Ljubljana: Študentska založba 
(zbirka Claritas), 2000, str. 56.
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želi izvirnosti in izvirne samoopredelitve. Na poseben način 
to izraža nemška filozofska fraza s konca prejšnjega stoletja: 
das Leben als Kunstwerk führen, izgrajevati lastno življenje 
na podoben način kot umetniško delo. Skratka: umetnik je 
v postmodernem času postal vzorčni primer izvirne samoo-
predelitve. O vzorčnosti  tega primera, še posebej pa o njegovi 
vzornosti, imamo seveda lahko različna mnenja, nikakor pa 
ni mogoče zanikati, da imajo umetniki s samoodkrivanjem, 
samoopredeljevanjem in samoizgradnjo izredno veliko prak-
tičnih izkušenj. Glede na to, da izgrajevanje osebnosti pri 
mladih ljudeh čedalje bolj zahteva ustvarjanje (poiesis), si 
ni težko predstavljati, da bi bile strategije »pesniškega uma«, 
njegova odkrivanja in samoodkrivanja, opredeljevanja in 
samoopredeljevanja, oblikovanja in samooblikovanja zanje 
nekaj bistvenega. Pa so tudi te strategije v šolskem prostoru 
dostopne pretežno na zabavni, ne pa tudi na resni ravni.

Če sklenem: mogoče je razmeroma nepristransko ugoto-
viti, da šola v zahodnem svetu pušča ob strani vitalno potrebo 
mladih ljudi, da sami izgrajujejo svoje življenje, osebnost in pri-
hodnost, in »pesniški« oziroma »poietski um«, ki bi jim pri tem 
lahko vitalno pomagal. In se – paradoksno – čudi, če je mladim 
ljudem čedalje bolj tuja, tesna in (eksistencialno) nezavezujoča.  

Šola – lakmusov papir prihodnosti

Druga stvar, ki bi jo bilo v zvezi s šolo danes na Zahodu 
potrebno inavgurirati, je dejstvo, da je šola lakmusov papir 
družbe in da ta lakmusov papir glede njenih prihodnostnih 
vizij in potencialov kaže … dezorientacijo in zmedo. In tako 
učitelji kot šolarji v povprečju ne morejo biti drugačni od 
družbe, v kateri živijo, se pravi dezorientirani in zmedeni. 

Od kod pravzaprav dezorientacija in od kod zmeda? Na to 
vprašanje ni enostavno odgovoriti. Vsekakor pa je odgovor 
najtesneje povezan s Sloterdijkovim uvidom, da umni subjekti, 
če se umno raziskujejo, v sebi ne odkrijejo regulativnih po-



30

stavk kake »poslednje instance«, ki bi nedvoumno določala 
njihovo identiteto, cilje in prihodnost, ampak »energično 
brezdanjost«. Kdor verjame, da subjektivistična in liberali-
stična pot navznoter odkrijeta skrivno sliko sebstva, morale 
in eksistencialnih perspektiv, ga spodbije samospoznanje. 
Za čas, v katerem imata subjektivizem in liberalizem tolikere 
modalitete in tolikšne razsežnosti kakor v našem, je situacija 
nedvomno deprimirajoča. V njej je pravo biblijsko »želo« v mesu 
postmodernega sveta, in to tako na trivialni kot na zahtevni, 
na osebni in družbeni, sploh pa na šolski ravni. 

Obstaja zmeda glede tega, kaj je za (mladega) človeka ek-
sistencialno koristno in kaj le iluzija eksistencialne koristi, ki 
jo definirajo interesi tistih, ki v svojo korist subvencionirajo 
in tržijo najrazličnejše oblike heteronomnih koristi. In obstaja 
dezorientacija, ker je mlad človek eksistencialno pozicioniran 
na prevoju dveh »energičnih brezdanjosti«, kozmične in tiste v 
sebi, in mu na grebenski poti med obema – vsemu vrtoglavemu 
– vsi strežejo le s podatki o ozkosti in dolžini poti in o enormni 
globini na eno in drugo stran, nihče pa mu ne ponudi roke. 

Pri praktično najzahtevnejši eksistencialni nalogi – sre-
čati se z resnico sveta in se postopoma spraviti z njo – ostaja 
mlad človek danes praktično sam. Pri tem seveda ne gre za 
resnico v smislu znanstvenega spoznanja, ampak za resnico 
v smislu človekove umeščenosti med naraščajočo potenco 
kozmičnih in padajočo potenco mikrokozmičnih razsežnosti, 
med nepreglednostjo zunanjega in nedoumljivostjo notranjega 
sveta, med entropičnim potencialom enostavnega, ki se mu 
je mogoče prepustiti, in negativno entropičnim potencialom 
kompleksnega, ki ga je mogoče doumeti in uresničiti. Problem 
te »umeščenosti« pa je, da je v človekovi naravi in v naravi sveta 
tako, da lahko človek sebe v tej umeščenosti sreča, doživi, ra-
zume in sprejme zgolj preko drugega. Pa ne v vzporedju dveh 
monologov, ampak v dialogu, ki pa ni učinkovit brez skrivne 
prisotnosti »diskretnega tretjega«, ki sta mu oba pogovarjal-
ca zavezana v smislu poštenosti pri upoštevanju logike in 
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dejstev.10 Žal je svet skozi šolsko optiko danes videti takšen, 
da mlademu človeku v samostojnem soočanju s seboj in sve-
tom pogosto manjkata tako drugi (dobronamerni človeški 
sogovornik) kot diskretni tretji (npr. tisto, kar postmoderna 
sociologija imenuje »velika zgodba«, da v tej zvezi ne omenjam 
velikega Tretjega). In to umanjkanje ima v šoli in izven nje 
znatne posledice. 

Logik, pravi ameriški sociolog kulture Neil Postman, na 
podlagi nepopolne indukcije popolnoma logično sklepa, da je 
stavek »jutri bo Sonce vzšlo«, logično napačen. V tem sklepu je 
»resnica« (ne vemo, ali bo Sonce jutri dejansko vzšlo; če sploh 
»vzhaja«), vendar s takim sklepom ni mogoče ničesar začeti, nič 
vzpodbuditi in za nič navdušiti. V tem pogledu velike zgodbe 
niso nujno znanstveno »resnične«, ampak je merilo resničnosti 
velikih zgodb, po Postmanu, v tem, da zbujajo upanje, ideale, 
da omogočajo osebnostno identifikacijo, da vzpostavljajo 
temelje za moralno obnašanje in dajejo vsaj začasno spre-
jemljiva pojasnila za nespoznano in nespoznavno.11 Takih 
visokonapetostnih identifikacijskih atraktorjev, ki zadovolju-
jejo človekovo potrebo po tem, da sta njegova eksistenca in 
prihodnost »oblečena in obuta v smisel« (A. Rebula), pa je 
danes malo, tako zelo malo, da se praktično utopijo v morju 
nizkonapetostnih identifikacijskih atraktorjev drugih tipov.

Odnos zahodne mladine do šole in do lastne ter družbene 
bodočnosti postane razumljivejši skozi optiko vprašanja: 
kakšno veliko zgodbo postavlja ta šola na eksistencialni 
horizont zahodnega mladega rodu – znanstveno resnično ali 
animacijsko in identifikacijsko resnično? Odgovor, ki se v eni 
od empiričnih oblik glasi: »Ta generacija ni izrazito usmerjena 
v prihodnost«,12 je na dlani. A ne daje prav rožnate slike.
10  Prirejeno po Vinko Ošlak, Pisma vzgojiteljem, Ljubljana: Družina, 2000, 

str. 29–30.
11  Neil Postman, Die zweite Aufklärung. Vom 18. ins 21. Jahrhundert, Berlin: 

Berliner Taschenbuch Verlag, 1999, str. 138–139.
12  Eden od naslovov novinarskih pogovorov z mladimi intelektualci v 6. 

številki štirinajstdnevnika Pogledi, ki kot osrednjo prinaša temo »Naša 
mladina«; Pogledi I/6 (16. junij 2010), str. 16.



32

Šola in kognitivni libido

Učitelji, pravi Sloterdijk, so ljudje, ki verjamejo, da je vselej 
bolje nekaj razložiti kot nekaj storiti, da je bolje vedeti kakor 
izkusiti, kritizirati kakor napraviti. Zunanji izraz tega je na Za-
hodu samoumevno poudarjanje in favoriziranje t. i. »kritičnega 
mišljenja« in »kritične inteligence«. 

Obstajata dva v temelju različna modusa mišljenja: kritično 
in konstruktivno mišljenje. Kritično mišljenje je mišljenje, ki 
analizira, presoja in se opredeljuje do že postavljenih tez, idej 
in rezultatov, konstruktivno mišljenje pa je tisto, ki te teze, ideje 
in rezultate ustvarja. Kritično mišljenje je reakcijsko (vedno 
je reakcija na nekaj obstoječega), konstruktivno pa produk-

tivno (saj proizvaja nove teze, ideje, rezultate, alternative itn.). 
Konstruktivno mišljenje je fundamentalno v vseh osebnih in 
družbenih situacijah, ki zahtevajo ustvarjalno reagiranje, se 
pravi produkcijo novega. Kritično mišljenje pa je nepogrešljivo 
predvsem v dveh tipih okoliščin: v zelo stabilni osebni in 
družbeni situaciji, kjer mora biti vsaka nova ideja oziroma 
oblika, ki bi lahko ogrozila stabilnost, kritično ocenjena, in 
v situaciji, ki prekipeva od ustvarjalne energije in je zato v 
mnoštvu porajajočih se novih idej in oblik potrebno kritično 
ločiti zrno od plev.13 Nobena od teh situacij pa danes ni naša.

Produktivno mišljenje napake dela, kritično jih išče in 
secira. Iskanje napak in kritiziranje nekonsistentnosti v mis-
lih, besedah, dejanjih in stvareh je, kot je splošno znano, nujno 
in koristno, vendar samo po sebi ne pripelje naprej. Zlahka 
pa pripelje do oblik prevrednotenja, če je pretirano, pa tudi do 
nevarnih oblik razvrednotenja vsega in vsakogar. In zdi se mi, 
da je taka situacija danes bližja resnici zahodnega sveta kakor 
pa konstruktivna. Situacija, ki je patetično prepolna prevred-
notenj in razvrednotenj, pa še prehitro privede do nekultivi-
ranega skepticizma, ki danes živi od igre hitrih aktualizacij in 

13  Edward de Bono, Tečaj mišljenja, Ljubljana: Ganeš, 1992, str. 12–15 in 
83–85.
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deaktualizacij, in do posledičnega zatona življenjskega libida. 
Ne prvo ne drugo pa ni brez posledic. V zvezi s šolo sta najbolj 
kritični dve: prva je šola kot psihosocialni biotop z netipično 
gostoto hiperkritičnih, obotavljivih, v svojo zasebnost zazi-
danih in nemotiviranih ljudi, druga pa izguba libidinoznega 
odnosa do znanja in spoznanja. Če predšolski otroci v učni 
proces spontano prinašajo radovednost in navdušenje, ta 
dragoceni medij libidinoznega odnosa do znanja in spoznanja, 
potem bi se morala šola več kot zamisliti nad tem, če mnogi 
mladi ljudje delijo izkušnjo, da so ta »medij« izgubili ravno v 
šolskih klopeh; in ga danes s težavo iščejo. 

Če bi se to v preverljivi obliki potrdilo, bi bilo potrebno 
s Sloterdijkom dejansko priznati, da s klasičnimi šolskimi 
sredstvi jedru efektivnega učenja, žal, ne pridemo več blizu, 
in reči, da bi moral biti jedrni projekt bodoče šole aktiviranje 
otroških, mladostnikovih in študentskih libidinoznih učnih 
potencialov, ki so v temelju avtodidaktične narave. 

***

Naj napravim kratko inventuro: šola v zahodnem svetu 
pušča povsem ob strani vitalno potrebo mladih ljudi, da sami 
»svojeglavo« vodijo svoje življenje, načrtujejo svojo osebnost 
in prihodnost; šola na eksistencialni horizont zahodnega 
mladega rodu ne more (ker ne zna) postaviti prepričljivega, 
animirajočega in identifikacijsko učinkovitega »prihodnos-
tnega atraktorja«; šola s klasičnimi šolskimi sredstvi jedru 
efektivnega učenja, »kognitivnemu libidu«, ne pride več blizu; 
obiskovanje šole se na lestvici priljubljenosti uvršča tik nad 
obiskom zobozdravnika.14 – Kaj reči po povedanem? Nič 
drugega kot to, da zahodna šola (z vsemi njenimi načrtovalci, 
izvajalci, ministrstvi in infrastrukturami vred) nad eksisten-
cialnim terenom mladega rodu predvsem kroži, gre pa zato, da 

14  Neka anketa med nemškimi šolarji, ki je bila na dovolj velikem vzorcu 
napravljena leta 2007.
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na njem končno pristane, če parafraziram Sloterdijkovo para-
frazo Marxove 11. teze o Feuerbachu iz McKinsey Wissen.15

***

Menim, da bi po povedanem trnkov za razpravo ne smelo 
manjkati.

15  »Die Philosophen haben bisher die Welt nur verschieden umkreist, es 
kommt  darauf an, auf ihr zu landen«, Filozofi so svet doslej samo na različ-
ne načine obkrožali, gre pa zato, da na njem pristanejo; v: Kahl/Sloterdijk, 
Lernen ist Vorfreude auf sich selbst, str. 111.
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Prof. Mojca Škrinjar

Neoliberlizem, šola in človek

V naši državi je beseda liberalno pogosto zlorabljena, 
čeprav je legitimen del imen nekaterih strank. Slovar slov-
enskega knjižnega jezika besedo liberalizem opredeljuje kot 
gospodarsko in politično miselnost, nastalo v kapitalizmu, ki 

poudarja gospodarsko in politično svobodo, lahko pa tudi strp-

nost, širokosrčnost, popustljivost, nanaša pa se lahko tudi na 

svobodomiselnost. Za nekatere izraz predstavlja razbrzdanost 
in v povezavi s predpono neo- zlasti surovo in nečloveško 
kapitalistično razmišljanje. 

Moja največja vrednota je svoboda. Najbrž zato človek v 
naši državi dobi nalepko liberalca, kar je glede na sam pomen 
besede logično. Toda moja svoboda je omejena s svobodo 
drugega, predvsem pa z etiko. Sobivanje je možno s kulturo 
dialoga, medsebojnega spoštovanja. To je prostor razmišljanja, 
ustvarjalnosti in delovanja. Ta pravila delujejo tudi v šoli, ka-
kor kaže praksa, iz katere edino lahko tudi sporočam.

Največje vrvenje in ustvarjalnost v bližnji preteklosti v 
Sloveniji po mojem prepričanju na področju šole sovpada z 
narodovim prebujenjem, ko smo se Slovenci odločali za svo-
bodo, za svojo državo in demokracijo, to pa je konec osemde-
setih in začetek devetdesetih let. Odmevni premiki so nastali 
na mnogih področjih, da omenim le nekatere – integrirani 
pouk (temu dandanašnji rečemo kurikularne povezave), fle-
ksibilna diferenciacija (enkrat tedensko so se učenci združili 
v nivojske skupine in poglabljali, utrjevali ali dopolnjevali 
razumevanje vsebin, prehajanje učencev je bilo omogočeno 
ob vsakem trenutku, starši pa so morali soglašati s takimi 
oblikami). Projekt Tempus je pomenil revolucijo poučevanja 
naravoslovja na zgodnji stopnji, pozitivni učinki se odražajo 
še danes v priljubljenosti tega področja v osnovni šoli, prav 
tako v uspešnosti učencev. Fakultativno poučevanje drugih 
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tujih jezikov je bilo uveljavljeno v mnogih šolah, začenjali pa 
so se poučevati lahko tudi zelo zgodaj, vsekakor pa so številni 
učenci na predmetni stopnji obiskovali fakultativni pouk kot 
interesno dejavnost ter imeli to zapisano tudi v izkazih. Učitelji 
so takrat uporabljali »pluse«, »krogce« in »minuse« in jih ob 
končanem redovalnem obdobju združili v oceno.

Bela knjiga, ki je nastala v drugi polovici devetdesetih let, je 
bila podlaga za devetletno osnovno šolo. Mnogi nesporazumi, 
ki so jo spremljali, niso nikoli prenehali tleti. Zakon o osnovni 
šoli, ki je sledil beli knjigi, je uzakonil fleksibilno diferenci-
acijo od 4. razreda dalje, toda na bistveno bolj trd način v 8. 
in 9. razredu kot nivojski pouk pri vseh urah ločil otroke pri 
matematiki, slovenščini in tujem jeziku, čemur so se množično 
uprli starši po vsej Sloveniji. Mehkejša, konsenzualna vari-
anta fleksibilne diferenciacije je zatonila vsaj v zadnjih dveh 
razredih z zakonodajo, kar navaja na misel, da stvari živijo in 
se razvijajo, dokler jih normiranje ne vklene v negibno formo. 
Dokaz za to trditev je dobro sprejet sistem izbire oblike diferen-
ciacije, ki šolam pušča svobodo pri odločitvi, ali bodo nivojski 
pouk imele ali ne, novost, uveljavljena leta 2007.  

Konvencija o otrokovih pravicah, ki se je rodila v začetku 
devetdesetih let, je imela namen poskrbeti za temeljne pravice 
vseh otrok na svetu. Plemenita intenca se je pri nas izrodila v 
pravni formi Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev, ki 
je sledil obliki Zakona o upravnem postopku – ZUP. Namesto 
zagotavljanja varnega in spodbudnega okolja v šoli smo do-
bili papirnate opomine, ki so postali predmet pravdanja med 
starši in šolo, odvetniki enih in drugih pa so imeli zagotovljeno 
delo. Kar ni nič čudnega. Sedaj že mrtvi Pravilnik je spisan 
tako, da se zdi, da so pravniki imeli roko ne le nad formo, 
temveč tudi nad vsebino. Naključje?

Šola se je tako »pozupila«. Ne le prej omenjeni Pravilnik o 
pravicah in dolžnostih učencev, tudi Pravilnik o ocenjevanju 
učencev, na žalost še aktualni, sledi ZUP-u. Če naredim pravno 
primerjavo s postopkom, ki ureja pravico občana do gradnje 
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objekta, lahko ugotovim, da je oddajo vloge za gradnjo možno 
vzporediti z napovedjo ocenjevanja, obravnavo vloge s samim 
aktom ustnega izpraševanja, izdajo odločbe z zapisom (in 
to takojšnjim) ocene v redovalnico, pritožbo na odločbo pa 
s pritožbo na oceno. Akt ustnega ocenjevanja je enak aktu 
ustnega izpita, akt pisnega preizkusa pa aktu pisnega izpita. 
Učenec ima eno možnost, pa naj ima dober ali slab dan. 
Zloraba mladega bitja? Ne, pravi pravilnik – pred oceno mora 
biti še preverjanje. Tega pa učenci v realnem svetu ne jemljejo 
več resno, saj nič ne pomeni, in se učijo kampanjsko – največ 
med aktom preverjanja in aktom ocenjevanja. Koliko znanja 
v resnici ostane? Niti učenec niti učitelj nimata več časa za 
proces. Učenec za proces gradnje znanja in učitelj za premislek 
o učenčevem znanju, delu in napredku. Tako se prenekateri 
učitelji še spominjajo plusov in minusov kot boljše možnosti. 
Seveda je to preživela forma, toda obstoječa je še slabša. 

Predpisati vsak korak in tlačiti v državne pravilnike prav 
vse, je izguba časa, saj pravo nikoli ne more predpisati prav 
vsega. Pravo je zgolj izvedbeni del, ki pokriva le del svojega ve-
liko širšega in pomembnejšega izvornega področja – etike. Več 
ko pravo predpisuje, več lukenj najdejo državljani in več dela 
imajo odvetniki ter manj prostora je za živo etiko odnosov. V 
tem kontekstu so tudi standardi znanja. Izraz se mi zdi smešen. 
Poznamo npr. ISO standard, poznamo standardne mere žebljev, 
vijakov, omar … Ali lahko znanje standardiziramo? Ali je res cilj 
šole standardizacija znanja??? Literarnih del ne berem zato, 
ker bom potem pametna in bom znala razpravljati o njih in nji-
hovih stvariteljih, temveč zato, ker me vsebina zanima, ker moja 
domišljija dobi krila, rodijo se nove ideje, postajam boljši človek, 
osebno rastem. Ker mi dobra knjiga ne posreduje recepta. Cilj 
po moje torej ni znanje, temveč boljše življenje posameznika, 
osebna rast in kakovostno sobivanje s pomočjo tega znanja. 

Če je bil ustvarjalni naboj s konca osemdesetih in začetka 
devetdesetih let sopotnik splošne družbene klime v Sloveniji 
in želje po koncu nedemokratičnega nadzora nad človekom, 
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pomeni konec devetdesetih somrak človeka v šoli ter prevla-
do normiranja. Zato menim, da je potrebno vse sile usmeriti 
v zagotavljanje primernega okolja za možnost osebne rasti 
vsakega posameznika, za možnost kulture dialoga v šoli. Šola 
pač ni nekaj enovitega, je prostor mnogoterih različnih posa-
meznikov, ki morajo imeti možnosti izpolniti se v najboljšem 
smislu. S pretiranim predpisovanjem umre ustvarjalnost, 
človečnost. Učitelj postane izvrševalec predpisov namesto 
avtonomni ustvarjalec. Bo učitelj zlorabil svojo moč? Ne, če 
si šole zadajo za cilj etično delovanje, kulturo dialoga. Ne, če 
bo vedel, da mu ni treba biti standardno perfekten, temveč 
da si lahko, kot vsi drugi, privošči biti kdaj povprečen, drugič 
izreden. 

Krčenje učnih načrtov, več ali manj, ni odgovor. Odgovor 
je v okvirno zapisanih ciljih, ki puščajo učitelju dovolj pros-
tora za njegovo ustvarjalnost, razvoj in osebno rast. Če bo to 
omogočeno učitelju, bo on omogočal tudi učencu. Tveganje? 
Seveda, le roboti so stoodstotno zanesljivi. Potrebno je graditi 
na zaupanju, kontrolo naučenega pa lahko izvajamo po na-
cionalnem preverjanju znanja. Je to liberalno ali celo, bog ne 
daj, neoliberalno stališče? Me sploh ne zanima. Če ni svobode, 
ni mene. Morda bi morala biti retorika vključena v nekatere 
obvezne predmete, zato da bi učenci znali že zgodaj izražati 
svoje mnenje, seveda pa brez kritičnega razmišljanja ne bo 
šlo. To pa je možno v razmerah, ko ni vsak korak učitelja ali 
učenca določen, ko ima učitelj čas, ki ni ves strogo umerjen 
v preštevilne cilje učnega načrta. Prenovljeni učni načrti z 
junija 2008, ki ta čas omogočajo bistveno bolj kot stari, pa še 
kar čakajo v predalih aktualnega ministra.
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Dr. Alenka Šverc

Mladi v vrtincu potrošniške družbe

Delo z mladimi nenehno odpira večno vprašanje: kdo je 
na drugi strani? Preprosto povedano je potrebno odgovoriti 
na vprašanje: Kdo so mladi, s katerimi delamo, živimo? Da bi 
to razumeli, moramo razumeti mlade, kako delujejo. Cilj razi-
skovanja je, da lahko oblikujemo vizije, strategije in primerne 
metode na vseh poljih dela z mladimi. Različne mednarodne 
raziskave kažejo, da se mladi v procesih socializacije spremi-
njajo. Poglejmo si nekaj značilnih potez mladostnikov, kot jih 
vidijo raziskovalci. Vključujem pa tudi pesem dveh mladih 
raperjev Murat & Jose, ki sta to, kar raziskovalci odkrivajo 
o mladih, izrazila v svojih besedilih. Tu se bomo poslužili še 
posebej pesmi z naslovom »Cantaver«.

1 Kdo danes razume mlade?

Družine živijo v negotovosti in strahu, šola se zateka v 
pravne rešitve, edini, ki vztrajno iščejo stik z mladimi, so 
gigantske tržne korporacije, ki mlade popeljejo na pot za-
bave in neskončnega potrošništva. Vse skupaj je začinjeno z 
nekritičnim potrošništvom, ki ga omogoča premožna družba. 
V njej so stvari na voljo, še preden se v nas zbudi želja po njih, 
zato jih trošimo brez zanimanja, snobovsko in egoistično, 
saj nam obilje stvari zapolnjuje praznino, nastalo zaradi 
manjkajočih odnosov. Tako se je izgubil odnos do stvari in 
nastale so generacije otrok blaginje in racionalnosti. Žal pa 
to, kar se troši, niso toliko predmeti, ki so zlahka zamenljivi, 
temveč njihovo življenje samo. Godina tako pravi, da je za 
te otroke znač ilen tudi t. i. podaljšani infantilizem, torej 
prakticiranje infantilnih logik in vedenj tudi v odraslosti. 
Ključ na dimenzija je podaljšanje otroškega egocentrizma v 
obdobje mladosti in odraslosti: oseba je o sebi preprič ana, 
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da je najboljša, najidealnejša, da so drugi na svetu zato, da 
jo obč udujejo, ipd. To njeno predstavo zastopa tudi posebna 
psihološka instanca, t. i. jaz ideal, ki nadomesti klasič ni ideal 
jaza (prim. ibid.). Patološki narcis skuša samopodobo o lastni 
idealnosti uskladiti s podobo, ki jo imajo drugi o njem, in to 
tako, da od drugih izsiljuje priznanje lastne idealnosti oziroma 
t. i. socialni aplavz. Zato, da dobi socialni aplavz, patološki 
narcis uporabi vsa sredstva in tehnike. Ena najlažjih je 
kupovanje tistih novih artiklov, ki jih drugi še nimajo, saj bo 
s tem, ko jih bo imel pred drugimi, požel obč udovanje in/ali 
zavist drugih, torej socialni aplavz, socialno priznanje, da je 
boljši od drugih (prim. Lasch 1979, Lasch 1984, Žižek 1984a, 
Žižek 1984b, Žižek 1987). Patološki narcis torej ne troši zato, 
ker potrebuje predmete, ampak zato, da dobi socialni aplavz, 
ki mu ga posedovanje določ enih artiklov, ki jih drugi želijo in/
ali še nimajo, lahko prinese. Ker je odvisen od aplavza drugih, 
je idealni potrošnik (prim. ibid.). 

2 Posledice potrošniške družbe

2.1 Emotivna nepismenost

Potrošniška družba privede mlade do emotivne nepis-
menosti. To pomeni, da mladi stvari okoli sebe nekritično 
požirajo. Živijo od nenehnih impulzov potrošniške družbe, 
kjer ni prostora za razmislek in razglabljanje. To privede do 
impulzivne prezasičenosti, ki vodi do jezikovne nesposob-
nosti poimenovati svoja čustva in občutja. Časovni interval 
od impulza do čustva je postal kratek, zato se ne razvije pros-
tor domišljije, fantazije, sanj in simbolnega jezika. Zato je 
potrebno živeti intenzivnost sedanjega trenutka, ker prihod-
nost ne obstaja (Murat & Jose: mladi polni energije, sam brez 

vizije). Samo impulzivnost lahko zakrije tesnobo in nelagodje, 
ki nastaja ob zavedanju, da ni jasne in trdne prihodnosti. Kot 
smo poudarili, mladi stežka opišejo svoje nelagodje, ker so 
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že dosegli stopnjo emotivne nepismenosti. Prav tako imajo 
težave s prepoznavo svojih čustev in še teže jih poimenujejo. 

Zatekajo se v glasno kričanje, da bi prikrili notranjo puščavo. 
Zato glasba, ki para ušesa in preglasi besede, malo droge, da 
omili notranjo bolečino in navidez uresniči hrepenenja (Murat 
& Jose: tabletka mala marija gre za med, radi bi se šli zadet). Vse 
to vodi v globoko osamljenost, ki se izraža v jeznem egoizmu. To 
je sporočilo, ki govori, da so ugasnile vezi in da lahko preživiš 
zgolj sam, ko se oprimeš edinega motorja družbe, ki mu rečemo 
denar (Murat & Jose: denar in surova sila vrtita ta svet). 

V tem obdobju, za katero sta značilna preveliko število 
zunanjih dražljajev in pomanjkljiva komunikacija, lahko 
opazimo prve znake emotivne brezbrižnosti.

2.2 Komercializacija svobode

V sodobni družbi smo priče novega dogmatizma mladih: ob-
veznost biti svoboden in izbirati iz ogromne množice možnosti 
(npr. spolnost: moraš imeti spolne odnose vsaj pri šestnajstih 
letih; moramo se zabavati, da smo v koraku s sceno, moram 
poslušati vedno novo glasbo ...). Mladi morajo tako ves čas 
skenirati okolje, da ne ostanejo »out«, ampak da so »in«. Ob 
tem se čutijo izčrpane, kot da bi nenehno tekli naprej prazni.

Gre torej za komercializacijo okolja mladih, ki se posebej 
drastično kaže v popularni kulturi (film, glasba, moda ...). 
Mladi pravijo: »Če je to vse, kar nam lahko daste, bomo pač 
to izkoristili do konca.« V družbi brez prihodnosti oziroma v 
družbi, kjer se prihodnost ne razlikuje od sedanjosti, je edina 
stvar prepustiti se tej sedanjosti in zavpiti, tako kot je to storil 
vodja skupine Nirvana, Kurt Cobain, v svoji pesmi: »Zdaj smo 
tu, zabavajte se!«

V vsaki od strategij odraslih je prezrta sposobnost mladih, 
da imajo lastno moralno moč. To vodi v paradoks, da, kar mladi 
sedaj prestajajo, ni vredno upoštevati v globalni viziji vzgoje 
(Murat & Jose: podrejeni pravilom, ki jih nismo mi postavl, 

zato mladi ustvarjajo svoj svet s pomočjo tablet). Mladi na to 
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odgovarjajo različno: s kritiko, protesti pa tudi s pokornost-
jo in konformizmom. Toda splošna njihova izkušnja je, da 
jih nihče ne sliši in ne sprejema. Warrn tako sklepa: »Mladi 
ljudje v naši družbi niso samo tiho. So korak naprej: so nemi. 
Kot da bi bili brez pomembne življenjske izkušnje, o kateri bi 
lahko sami govorili. Šele pozneje, ko odrastejo, so se sposobni 
ozreti nazaj in govoriti o nekdanjem obdobju, obdobju tišine, 
o obdobju sistematične neartikulacije. Nima smisla govoriti, 
če nihče ne posluša.«

2.3 Mediatizacija mladosti

Mladostniki preživijo veliko časa pred različnimi mediji. 
Posledica tega je, da jim primanjkuje potrebnih interakcijskih 
situacij z njihovimi vrstniki, ker so preveč zaposleni z navi-
dezno resničnostjo.

Drugi problem se kaže v tem, da imajo manj priložnosti 
za pogovor o programih z vrstniki in odraslimi, ker gledajo 
različne programe. Tako ni razdeljen samo medijski trg, temveč 
tudi pozornost občinstva. V Belgiji se pogovarjajo o posebnih 
mladinskih poročilih, ki bi jih lahko gledali mladi in odrasli 
skupaj. Taka medgeneracijska komunikacija bo eden ključnih 
elementov izobrazbe mladih v prihodnosti.

Že sama logika televizije, interneta namiguje na to, da 
predstave, ideje in družbena dogajanja niso trajna, ampak 
kratkotrajna in trenutna (zabavni programi, igrice, zmenki …), 
razširjajo idejo, da ni pomembno, kaj misliš, kako se počutiš, 
kako si urediš življenje, glavno je, da si »in«.

Podobam lakote v svetu sledi reklama o najnovejšem ham-
burgerju. Človekova moralna rahločutnost tako počasi otopi. 
Nismo sposobni občutiti izziva stiske ljudi, ker se končno »nas« 
to ne tiče: ti ljudje so daleč proč in mi se počutimo nesposobne 
ali nemočne, da bi karkoli storili. Tako se zastavlja vprašanje, 
koliko so sodobni mediji sposobni ustvariti prostor za zavze-
tost oziroma zasvojenost.

Posledica tega je, da mladi potrebujejo prostor za interak-
cijo (Murat & Jose: vidim klapo, ki spet pred blokom visi ... 
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radi bi kam šli, pa ni kam it), da se srečujejo drug z drugim in 
sami odkrijejo resnični občutek sprejetosti in spoznajo smisel 
udeležbe v skupnih družbenih projektih. Za mladostnika je 
skupina prostor rasti, ki bistveno določa njegovo rast.

2.4 »Tveganje padca v nepopolnost« ali »etos popolnosti«

Vpliv fleksibilnosti, tekmovalnosti, porabništva in medi-
jev vodi v etos popolnosti, samozavestnosti in avtonomije. 
Tudi mlade zaznamuje ta isti etos. Nočejo se podrediti drug 
drugemu, temveč se pričakuje, da bodo prekosili in porazili 
drug drugega v šoli, v prostem času in celo v svojih vsakdanjih 
odnosih, s tem, ko se ustijo in pretiravajo o svojih dejanjih 
(Murat & Jose: ves sistem vzpodbuja tekmovalnost, na faksu 

se prodaja zapiske, vse je trgovanje). Tako rahljajo svojo moč 
oziroma mladinsko solidarnost, da bi se uprli brezčutnemu 
svetu odraslih. Ko moralna rahločutnost otopi in oslabi, izgine 
privlačnost spremembe in izziv za sodelovanje pri pomembnih 
človeških socialnih zadevah. Bistvena izkušnja mladih je ta, 
da jih ne slišimo in jih ne spremljamo v njihovem osebnem 
razvoju in iskanju osebne poti. V mnogih mladih tako ostaja 
strah nesprejetosti, ki je eden izmed poglavitnih vzrokov za 
mladostniški samomor (Murat & Jose: kako cajt zabit, ma kar 

dejmo se ubit). Gre za pomanjkanje komunikacije v skupnosti 
in strah, da postanejo nepomembni in nepotrebni za obstoj 
drugih. Mladi želijo graditi svojo identiteto v komunikaciji z 
drugimi – s starši in z vrstniki. Hrepenijo po predanosti dru-
gih do njih, po ljudeh, ki bi jih izzivali, da postanejo upanje 
za prihodnost.

2.5 Zamegljena prihodnost

Če prihodnosti ni, se želja ustavi v absolutni sedanjosti: 
bolje je, da uživamo in se imamo dobro danes, če je prihodnost 
brez perspektive (Murat & Jose: no ne vidim naprej, prihodnost 

je zamegljena in temna). Kern (2010) tako pravi, da bo več ina 
mladih v prihodnjih letih pripadala Generaciji Y in Generaciji 
Z. Zlasti prva je odrašč ala v č asu velike gospodarske rasti in 
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sprememb, obe generaciji pa se ne spominjata več  sveta brez 
mobilnega telefona in internetne tehnologije. V socioloških 
študijah beremo, da mladih Generacije Y ne zanima pretek-
lost, pretirano niso usmerjeni niti v prihodnost, zanima jih 
predvsem sedanjost. Verjamejo, da č e je mogoč e premostiti 
ekonomske ovire, je mogoč e premostiti tudi socialne, ki nas 
delijo. Omenjena generacija po preprič anju avtorjev izraža 
skrb za zdravje, gospodarstvo (skrbijo jih zlasti pristopi in 
vrednote managerjev Generacije X, ki kljubujejo spremembam 
in so pogosto nenaklonjeni novim idejam), svetovno varnost, 
globalno segrevanje, kulturni konflikt. Mladi Generacije Y 
so moč no vpeti v tehnološki svet, v multimedijsko okolje, in 
č eprav so si s tehnologijo blizu, to še ne pomeni, da jo vsi 
široko odprto sprejemajo. 

Tehnično-znanstvena paradigma si ne zastavlja nobenega 
cilja, ki bi ga bilo potrebno uresničiti, ampak samo rezultate, 
funkcionalnost. V ospredju tako ni smisel in dvig kvalitete 
človekovega življenja, ampak kvantiteta in dobiček (Murat & 
Jose: uživaj, imetje in oblast in vsaka čast k zna dobro krast). 
S tem se odpravlja kultura smisla, ki je gradila Evropo skozi 
stoletja. Vprašanja o smislu so tako nepotrebna, nekoristna in 
predvsem nedobičkonosna. V ospredje je torej stopila tehnična 
funkcionalnost in znanost kot odrešitev in upanje za človeštvo. 
S smrtjo Boga je namreč umrl teološki optimizem, ki je gledal 
na preteklost kot na zlo, na sedanjost kot na odrešitev, na 
prihodnost pa kot na zveličanje in vero v prihodnost.

3 Kako ravnamo odrasli?

Godina pravi, da je za narcisistič no socializacijo znač ilna 
permisivna vzgoja z vsemi ustreznimi postopki, metodami, 
pristopi in tehnikami (odsotnost oč etovske avtoritete in av-
toritete sploh; problematiziranje katerekoli druge avtoritete, 
npr. avtoritete uč iteljev, vzgojiteljev itd.; poudarjanje ugodja 
kot najpomembnejšega v vzgoji – sem sodijo npr. t. i. ideje o 
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otrokom prijazni šoli, logika, da se starši in otroci pritožujejo, 
ker otrokom v šoli ni ugodno; prepoved kaznovanja in disci-
pliniranja itd.), raste pa spet vloga družine kot agensa sociali-
zacije, in to družine, č e parafraziramo Lascha, kjer je oč e 
odsoten (ne v smislu osebe, ampak v smislu, da ne uspe na 
otroka prenesti socialnih pravil kot pomembnejših od otroko-
vega ugodja) (prim. Lasch 1979, Lasch 1984, Vodopivec 2008, 
Žižek 1984a, Žižek 1984b, Žižek 1987).

Če prihodnosti kot obljube ni, ostanejo starši in učitelji 
brez avtoritete, da bi mladim pokazali pot.

Med mladimi in odraslimi se vzpostavi pogodbeni odnos. 
Posledica takega odnosa je, da se odrasli nenehno čutijo 
dolžne opravičevati svoje odločitve pred mladimi. Pogodbeni 
odnos zahteva partnerstvo – isto raven, to pa privede do tega, 
da odrasli ne morejo več postavljati mej.

Galimberti (2010) pravi: Odrasli v svojih ravnanjih nihajo 
med trdo prisilo in zapeljevanjem na komercialni način, h 
kateremu vabi potrošniška družba. Ljubezen izkazujejo s 
pretiranim nakupovanjem daril, da bi zadovoljili otroške želje, 
s tem pa samo zapolnjujejo komunikacijsko praznino. Zato 
je pomembno, da starši nikoli ne prekinejo komunikacije z 
otroki, pa naj bo dobra ali slaba, ne glede na to, kaj vaši otroci 
ali učenci porečejo.

Prav tako ni pravega prehoda mladega človeka iz ljubezni do 
sebe v ljubezen do drugega. To vodi v učenje z utilitarističnimi 
motivacijami, ki slabijo čustvene in družbene motivacije. »Tako 
je ves čas odraščanja in zgodnje mladosti, ko je biološka, 
čustvena in intelektualna moč na višku, naša mladina 
odložena na nikogaršnje ozemlje, kjer družina ne opravlja 
nobene funkcije več, šola ne vzbuja nobenega zanimanja, 
družba pa se ne odziva, čas je prazen, identiteta ne najde 
primerjav, smisel vprašanja, kdo smo, izgine in samozavest 
propada« (Galimberti, str. 35). 
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4 Iskanje identitete in novih komunikacij

Izgradnja identitete je uresničevanje sanj o tem, kar želim 
biti. Identiteto gradimo na osnovi potrditve drugih. Če tega 
priznanja mladostnik ne doživi doma ali v šoli, gradi svojo 
identiteto povsod drugod, kjer to priznanje dobi.

Svoje priznanje oziroma potrditev iščejo mladi v oglaševanju 
intimnosti, ker je v potrošniški družbi potrebno blago reklami-
rati, da je sploh opaženo, da je »in«. Mladi imajo občutek, da 
živijo samo, kadar se razkazujejo (face book). Veliko mladih 
svojo identiteto zamenjuje z oglaševanjem podobe. Mladi tako 
postajajo podoba reklame. Da bi bili, da obstajamo, se moramo 
kazati oziroma oglaševati (Kmetija, Veliki brat ...).

Kern izpostavlja značilnosti Generacije Z, rojene v 90-ih 
in kasneje, ki jo nekateri imenujejo generacija »wannabe« 
umetnikov. Tehnologija jim omogoč a, da so vsi lahko vse, 
npr. fotorazstavljalci na Flickerju, zgodovinarji ob pomoč i 
Wikipedie, kolumnisti s pomoč jo blogov, knjižni kritiki prek 
Amazona, filmski kritiki na spletnem naslovu www.every-
onesacritic.net, pevci (Songstar), glasbeniki (GarageBand), 
DJ-ji (mp3 predvajalniki), TV programerji (MySky), manekeni 
(MySpace) ipd. Nedvomno spletno zelo osvešč eni in usmerjeni 
v socialno mreženje (Facebook), bloganje in mikrobloganje 
(Twitter), preživijo ogromno č asa na spletu in imajo zato celo 
oblikovane različ ne on-line identitete. Med seboj so moč no 
povezani prek telefonov, prenosnih rač unalnikov, dlanč nikov 
itd. Sociologi menijo, da Generacija Z hoč e aktivno sodelovati 
pri vsem, kar se dotakne njihovih življenj. Karkoli ta generacija 
poč ne, pravijo, vključ uje ekspresivnost in izvirnost, življenje 
jim predstavlja umetniško polje. Generacija Z je generacija 
digitalnih ustvarjalcev, ki bo v prihodnosti popolnoma spre-
menila nač in potrošnje, prodaje in komunikacije, so si enotni 
družboslovni raziskovalci (Oblinger in Oblinger 2005).

Nekateri avtorji namesto o Generaciji Y in Generaciji Z raje 
pišejo o Spletni Generaciji (angl. Net Generation). Poudarjajo, 
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da ta sofisticirano tehnološko prilagodljiva skupina intui-
tivnih virtualnih komunikatorjev hrepeni po interaktivnosti. 
Gravitira k aktivnostim, ki pospešujejo in krepijo socialno 
interakcijo (prepošiljajo šale po e-pošti, objavljajo spletni 
dnevnik, igrajo z drugimi internetno igro itd.). Njihove skup-
nosti in socialne mreže so fizič ne, virtualne in hibridne (ibid.).

Spletna Generacija velja za emocionalno odprto. Internet 
uporablja kot socialno tehnologijo, ki razkrije njihova č ustva, 
izrazi njihove poglede, omogoč a sreč evati se z novimi ljudmi 
iz različ nih kultur.

5 Kaj pa »šola«?

V osnovi šolske demotivacije je nagnjenost k objektiviza-
ciji. Učitelji presojajo učence predvsem glede na njihov šolski 
uspeh oziroma profit, tako kot vsa družba. Ker je količine 
mogoče izmeriti, so iz šole pregnane vse vsebine, ki se ne dajo 
izračunati, se pravi ustvarjalnost, čustva, veselje, duhovnost 
..., vsebine, ki globoko zaznamujejo odraščanje.

Izguba stika s samim seboj vodi mlade v klape, ki svojo »mi« 
identiteto potrjujejo z objestnostjo, ki je vedno bolj značilna 
za njihovo obnašanje v šoli. V ozadju objestnosti je nasilje 
nad slabotnejšimi ter prezgodnje spolne izkušnje, ki jih raz-
kazujejo po prenosnih telefonih in internetu, kjer z veseljem 
dajejo v obtok podobe svojih podvigov  (Galimberti, str. 35). 
Izgubila se je skladnost srca z mislijo in misli z vedenjem, saj 
je čustvena komunikacija odpovedala, z njo pa vzgoja srca, 
organa, s katerim najprej čutimo (in šele potem pomislimo), 
kaj je prav in kaj ni, kdo sem jaz in kaj počnem na svetu. Iz šol 
so pregnali čustveno vzgojo. Učenje brez zdravega čustvenega 
nagrajevanja vodi v čustveno zanemarjenost. Šola bi morala v 
svoje programe vpeljati program čustvenega opismenjevanja.

Na ravni profesorskega kadra je pomembno, da profesorji niso 
samo dobro izobraženi, ampak tudi zavzeti in imajo karizmo. 
Pri profesorjih je pogosto zanemarjena njihova čustvena plat. 
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6 Kaj storiti?

»Učencem je potrebno omogočiti samodisciplino in ne 
neutemeljene prepovedi ali naključno kaznovanje. Da lahko 
otroci izoblikujejo samodisciplino, je potrebno z njimi preživeti 
veliko časa, kajti teorije, po kateri je odločilna kakovost in 
ne količina časa, ki ga preživimo z otrokom, je slaba zgodba, 
ki si jo starši, zaposleni z drugimi zadevami, pripovedujejo 
z opravičilom, medtem pa pustijo, da otroci preživijo večino 
časa sami, s prevelikim čustvenim nabojem in brez sredstev, 
s katerimi bi ga lahko omejili« (Galimberti 2010).

Uč enje je potrebno napraviti zabavno, privlačno v ustvar-
jalnem okolju. Tako lahko vidimo svet, v katerem izobražujejo 
č loveški, umetni in polumetni moderatorji, ki nas nič  več  ne 
uč ijo na nač in, kot smo ga poznali doslej (ko uč itelj oziroma 
profesor več inoma podaja le razlage določ enega problema, ki 
ga pozna), temveč  moderirajo dostop do znanja, vodijo, usmer-
jajo in motivirajo. Uč itelj postaja tutor, moderator, scenarist 
in režiser v eni osebi in tako prevzema vlogo »angela varuha« 
uč enca oziroma študenta. Pristopa k izobraževanju, v katerem 
programi s pomoč jo umetne inteligence vedno bolj aktivno 
podpirajo določ ene aktivnosti živega uč itelja.

Učenci imajo radi raznovrstnost nalog, fleksibilnost in 
kreativnost. Na splošno vzpostavljajo odgovoren odnos do 
izobraževanja. Usmerjeni so k skupnosti, v javnem prostoru 
so pogosto napadalni, č eprav niso pretirano samozavestni. 
Do tradicionalne avtoritete so cinič ni. V nasprotju s pred-
stavniki mlajše generacije, Generacije Z, delajo manj radi v 
timih ali skupinah. V delo se zelo poglobijo, č e verjamejo v 
njegovo vrednost. Več ina teh mladih upa, da bodo lahko dobro 
unovč ili svojo izobrazbo, delali z nepolnim delovnim č asom 
na zanimivih položajih, ki jim bodo predstavljali osebni in 
profesionalni izziv.

Kljub temu da se je Spletna Generacija sposobna bolje 
uč iti prek interneta in on-line teč ajev, jim po drugi strani, kot 
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smo že zapisali, socialna interakcija v uč ilnici z vrstniki veliko 
pomeni. Uč enje na daljavo oč itno ni kompatibilno z omenjeno 
generacijo, ki zahteva vključ enost v socialne komponente 
uč enja. Č eprav uporaba tehnologije vsakodnevno zaznamuje 
življenje predstavnikov te generacije, so odnosi gonilna sila 
uč nega procesa. Povratne informacije uč itelja imajo še vedno 
vitalen pomen. Kaže, da študenti Spletne Generacije raje za-
govarjajo boljšo tehnološko opremljenost uč ilnic kot nujnost 
nadaljnjega razvoja infrastrukture za uč enje na daljavo. 
Kvavik poudarja, da je zgodovinsko gledano skupno uč enje 
vedno bilo najbolj uč inkovit nač in za izobraževanje študentov 
prek provokativnih razprav v uč ilnici, zato ni potrebno, da 
bi interaktivna tehnologija odpravila takšno prakso. Uč itelji 
naj bi jo uporabljali kot uč inkovito orodje, ki bi pomagalo 
introvertiranim študentom, ki se v razpravah v predavalnici 
ne želijo izpostavljati (Kern 2010).

 Spletna Genaracija je visoko mobilna med študijem, delom 
in rekreacijo. Ima izredno sposobnost vključ evanja raznovrst-
nih nalog v vsakdanje akademske aktivnosti. Je kinestetič na 
in eksperimentalna. Potrebuje spodbudo, da zgolj ne eksperi-
mentira, temveč  tudi reflektira. Več ina jih nerada posluša, 
kaj naj naredi, zanima jih uč enje skozi izkušnjo (»learning 
by doing«). Podvrženi so induktivnemu raziskovanju (prek 
raziskovanja se bolje uč ijo kot prek pouč evanja in ravno do-
bra sposobnost uč enja prek raziskovanja jim omogoč a več jo 
sposobnost ohranjanja informacij in sposobnost kreativnega 
nač ina njihove uporabe), opazovanju, formulaciji hipotez. 
Želijo parametre, pravila, prioritete, postopke. D. Oblinger 
pravi: »Na svet gledajo kot na urnik in išč ejo nekoga, ki ima 
dnevni red« (ibid.).

Metode in pristope je potrebno planirati glede na kon-
kretni tip posameznika, glede na to, da imajo metode različne 
učinke glede na tip mladostnika. Tako so pri tipu mladih, ki 
jim pravimo patološki narcisi, učinkovite metode in pristopi, 
da ko gre za motivacijo, aktivirajo posameznikovo notranjo 
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nujo, da bi bil boljši od drugih, ko pa gre za sankcije, je pri 
njih najučinkovitejša sankcija ukinitev občudovanja oziroma 
pozornosti.

Literatura in viri: 

Galimberti, U. (2009). Grozljivi gost: nihilizem mladih. Ljublja-
na: Modrijan.

Godina, Vesna V. (2009). Mladinsko delo in socializacijski stili: 
kontekstualizacija problema. V: 
www.mladinski-delavec.si, 2010.

Kern, B. Sedanjost in prihodnost izobraževanja. V: 
www.mladinski-delavec.si, 2010.

Šverc, A. (2001). Izzivi animatorske službe v vozlišču spre-
memb. V: Cerkev v sedanjem svetu, 35, str. 9–10.

Otroci in mladina v prehodni družbi, analiza položaja v Slove-

niji, (ur. A. Črnak-Meglič), (2005). Ljubljana: Ministrstvo 
za šolstvo in šport. 

Ideje, pripomočki, metode in aktivnosti za neformalno medkul-

turno vzgojo in izobraževanje mladostnikov ter odraslih 
(2006). Strasbourg: Svet Evrope. 

Key competencies (2002). Brussels: Directorate-General for 

Education and Culture. Kakovost za prihodnost vzgoje 

in izobraževanja (2006). Ljubljana: Slovenski inštitut 
za kakovost in meroslovje.

Šolska avtonomija v Evropi: politika in ukrepi (2008). Ljubljana: 
Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Posvet na temo Zaposlovanje – socialno vključevanje (2005). 
Ljubljana: Urad Republike Slovenije za mladino in 
Mladinski ceh. 

Education at a glance 2007: OECD indicators (2007). Paris: 
OECD. 



2. DEL

Predavanja





53

Dr. Robi Krofl ič

PLURALNA ŠOLA IN ISKANJE 
OSEBNEGA SMISLA

Teze, da je iskanje smisla življenja konstitutivna lastnost 
človeka, ki mu zagotavlja občutek »ontološke varnosti«, nujno 
potreben za razvoj identitete (Giddens 1991), najbrž ni potreb-
no posebej utemeljevati. Pri odgovorih na vprašanje, v kakšnih 
okoliščinah se ta projekt lahko uresničuje in kakšna je pri 
tem vloga javne šole, pa naletimo na mnoga odprta vprašanja.

Začnimo s provokativno dilemo, ki jo v Knjigi smeha in 

pozabe metaforično upodobi M. Kundera:

»Kot vemo, se angeli in hudiči medsebojno kosajo za prev-
lado nad svetom. In nikakor ne bi bilo svetu v prid, ko bi se 
tehtnica nagnila v prid angelom (kakor sem naivno veroval 
kot otrok), ampak mu še najbolj koristi, če med obojimi vlada 
nekakšno ravnovesje. Če zavlada na svetu preveč nedvoum-
nega smisla (prevlada angelov), se človek zgrudi pod njegovo 
težo. Če pa svet izgubi vsakršen smisel (prevlada hudičev), se 
prav tako ne da živeti« (Kundera 1987, str. 72).

Če metaforo hudiča nadomestimo z nihilistično izgubo 
smisla, metaforo angela pa s hipotetičnim življenjem v polnini 
smisla ob (živem) izkustvu sobivanja (utelešenega – živega) 
Boga, bi lahko s Kundero zapisali, da se avantura človekovega 
dihotomičnega bivanja začne, »… ko se evidentni živi Bog 
umakne in človeka nagovarja na način, da ga mora ta »pre-
poznati” in svobodno “sprejeti”. S tem se na zanimiv način 
začne tudi dialektika iskanja smisla kot “borbe z nesmislom” 
in “iskanjem krhkega rav notežja”, ki ga ponuja doživetje last-
nega bivanja v svetu kot smiselnega. Da je nihilistična faza 
nujna pri iskanju smisla, najlepše izrazi Frankl, ki bivanjske 
praznine ne jemlje nujno kot patološko stanje, ampak kot 
potencialni motor večnega iskanja smisla. Tudi s psihološko-
kognitivističnega stališča bi lahko potrdil to izhodiščno idejo. 
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V vsaki fazi razvoja moralnega razsojanja se pri Kohlbergu 
pojavi svojevrstna logična kon strukcija smisla, ki jo naruši 
spoznanje, da je percepcija in smiselna konstru k cija realnosti 
lahko tudi drugačna. Tako je razvoj (in ob njem vzgoja) večno 
rušenje starih obrazcev smisla ter iskanje globlje resnice 
bivanja« (Kroflič, Kovačič-Peršin in Šav 2005, str. 10–11). Ali, 
kot je ob razmišljanju o isti dilemi dodal Kovačič-Peršin: »… 
človek, ki ni nikoli globoko doživel brezna niča, se ne more 
dvigniti k svetlobi neovrgljive smiselnosti bivanja. Enak je 
tudi položaj verujočega. Njegov najgloblji odnos do Boga je 
razpet med dihotomično nasprotje biti za sebe sam v sebi 
in biti v Bogu izničen, da osvojiš samost samega sebe. Tu se 
odpira paradoks bivanja in še posebej paradoks krščanskega 
bivanja« (prav tam, str. 38).

A kakšna je pri tem projektu bila in še vedno je naloga 
javne šole? In če se javna šola ne sme odreči podpori razvoja 
osebnosti učenca/dijaka/študenta, v kakšnem okolju in s 
kakšnimi pedagoškimi pristopi lahko institucionalna vzgoja 
pomaga pri konstrukciji osebnega smisla? Na ti vprašanji bom 
poskušal podati svoje videnje rešitve v pričujočem prispevku.

Naloge javne šole in vzgojno-teoretske dileme 

Egan in Nyberg v svoji monografiji Erozija vzgoje in 

izobraževanja poudarita tri skupine ciljev, ki se jim ne sme 
izogniti sodobna šola. Najprej so tu socializacijski cilji, ki se 
nanašajo na »pripravo za zaposlitev in udeležbo v vsakdanjih 
družbenih, ekonomskih in političnih aktivnostih – dejavno 
državljanstvo«. Nato izobraževalni cilji, vezani na »iskanja 
resnice«, ter končno vzgojni cilji, ki so usmerjeni v »razvoj 
posameznika«. V teh opredelitvah se že skriva prva od teoret-
skih in praktičnih dilem, ki je po mnenju navedenih avtorjev v 
tem, da je omejevanje vzgojno-izobraževalnih ciljev na njihovo 
socializacijsko dimenzijo v smislu prilagajanja posameznika 
družbenim (beri: političnoekonomskim) pričakovanjem ne-
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varen premik, saj bi lahko rekli, da socializacija omogoča 
življenje v družbi, medtem ko ga šele vzgoja in izobraževanje 
naredita smiselnega (povzeto po Šimenc in Kodelja 2009). 

Seveda so za uspešno spopadanje posameznika z 
nihilistično grožnjo »razosmišljenja bivanja« odločilne vse 
tri naloge javne šole. Razumevanje družbenih pričakovanj in 
možnosti osebne konstrukcije smisla je danes ogroženo zaradi 
ekskluzivističnih pogledov prosvetne politike in določenih 
teoretskih krogov, da moramo v javni šoli na primer dati 
prednost:

• socializaciji in izobraževanju pred vzgojo,
• vrednotno nevtralnim razlagam družbenih pojavov pred 

osebno angažiranimi in s tem nujno subjektivno obarva-
nimi pristopi k stvarnosti,

• svobodnim izbiram posameznika pred posredovanjem tis-
tih skupnih civilizacijskih vrednot, ki omogočajo sobivanje 
različno mislečih v skupnem družbenem prostoru,

• razvoju posameznika kot avtonomnega subjekta in 
subjekta človekovih pravic pred skupnostjo, ki poskuša 
ščititi svoje vrednote in interese ter z vzgojo kot zavestno 
reprodukcijo družbe svoje vrednote prenaša na otroke in 
mladino,

• načelom distributivne družbene pravičnosti pred pravico, da 
je vsak posameznik pripoznan v svoji individualni in skupin-
ski (nacionalni, religiozni, kulturni) identiteti na spoštljiv 
način in mu priznavamo pravice, da se v javnem prostoru 
poudari kot posameznik, različen in drugačen od večine ter 
je enakovredno vključen v heterogeno skupnost šolskega 
in širšega družbenega okolja (Kroflič 2003, 2004 in 2010).

Pritisk na kompetenčni pristop k vzgoji in izobraževanju 
šolo potiska v smeri socializacijskih zahtev ter primata prvim 
od navedenih parov konceptov, s tem pa otežkoča doseganje 
nekaterih klasičnih ciljev vzgoje in izobraževanja, ki so po-
vezani predvsem z osebno konstrukcijo smisla. Te dileme na 
zanimiv način obravnavata G. Biesta in S. Miedema (2002) na 
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primeru dogajanj v javnem šolstvu na Nizozemskem. Njuna 
teza je, da so v zadnjem obdobju imele vzgojne težave (povezane 
z neuspehom, da bi mlade vpeljali v osebno zavezujoče kon-
strukcije smisla) tako idejno monolitne zasebne verske šole 
kakor laične državne šole. Prve zato, ker če želijo biti odprte 
za mladostnike iz različnih vrednotnih okolij, vzgoje ne morejo 
več pojmovati v obliki klasične transmisije izbranih vrednot, 
in druge zato, ker »pasivna nepreferenčna« razlaga stvarnosti 
mlade ne zavezuje k odgovornim družbenim izbiram. Rešitve 
ne vidita v krepitvi vzgojnega pola pedagoških procesov v od-
nosu do tehnično-izobraževalnega pola pouka, saj po njunem 
mnenju oba pola izhajata iz iste transmisijske paradigme vzgo-
je in izobraževanja, ampak v prehodu na pojmovanje vzgoje in 
izobraževanja kot komunikacije, ki omogoča skrb za celovit 
osebnostni razvoj mladostnika, v katerem igra odločilno vlogo 
aktivno sodelovanje učencev/dijakov v pedagoških procesih. 
Metaforično rečeno, prevlada hudičev ali angelov ni rešitev za 
vzgojo v javni šoli v času globalizacije in posledično heteroge-
nega družbenega okolja, v katerem enostavno ne moremo več 
doseči konsenza o vsebinsko močnih konstrukcijah smisla, 
ki bi povezovale različno misleče posameznike v ustrezno 
formo sobivanja, hkrati pa se vedno bolj zavedamo groženj, 
ki ga modelom sobivanja vsiljujejo neoliberalne konstrukcije 
družbenih okolij pod lažno idejo vrednotne nevtralnosti in 
učinkovitosti regulacije družbe z načeli prostega trga in prav-
no-administrativne zaščite posameznikovih pravic.

Pomanjkljivost kompetenčnega pristopa 

k izobraževanju

Kompetenčni pristop je problematičen tako za formiranje 
bodočih učiteljev, ki z njim težko uskladijo globlje plasti svoje 
osebnosti z družbeno predpisanimi poklicnimi vlogami (Ko-
rthagen), kot za osnovo vzgoje otrok, mladostnikov in odraslih 
udeležencev izobraževanja.
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Slovenski teoretik vzgoje S. Gogala (1933) je že v tridesetih 
letih dvajsetega stoletja trdil, da uspešno vzgojo zagotavlja 
učitelj z močno osebnostjo, ki mora sicer poznati sodobna 
vzgojna načela, med njimi pa mora izbrati tista, ki se skladajo z 
njegovimi osebnostnimi lastnostmi in tako zgraditi svojo oseb-
no metodo. Načrtovane težnje učitelja namreč hitro porušijo 
»osebnostni most, ki omogoča vzgojno oblikovanje in spreje-
manje«. Te nevarnosti se je Gogala zavedal tudi v kontekstu 
snovanja sistematične metodike vzgoje. Njena največja nevar-
nost je, da v želji po trdni znanstveni strukturi vzgojnega pro-
cesa učitelj metodične napotke vzame preveč shematično, saj 
bo s tem izničil še tisto vzgojno moč, ki jo »teoretično« vsebujejo.

Danes teoretiki to idejo povezujejo z zahtevo, da je učitelj s 

celoto svoje osebnosti prisoten v vzgojnem odnosu, pri čemer 
za potrditev tega spoznanja uporabijo različne koncepte. Po 
mnenju F. Korthagena mora učitelj, da bi bil osebno udeležen/
prisoten v odnosu z učenci, svoje poklicne kompetence in 
vedenjske odzive uskladiti z globljimi določili lastne osebnosti, 
s temeljnimi prepričanji in vrednotami, identitetnimi določili 
in osebnim poslanstvom (Korthagen 2009). Osebna prisotnost 
je hkrati tista dimenzija vzgojnega odnosa, na kateri temelji 
učiteljeva avtoriteta, čeprav to temeljno lastnost uspešne 
vzgoje in izobraževanja določajo tudi druge odnosne kompo-
nente, kot so na primer šolska pravila in didaktični pristopi 
pri pouku (Harjunen 2009). 

Osebna prisotnost učitelja v pedagoškem odnosu je nada-
lje po mnenju N. Noddings (2003, v Korthagen 2009) nujen 
pogoj za skrben odnos, skrb pa je eden tistih eksistencialov, 
ki neposredno spodbujajo razvoj prosocialnih odzivov in 
posledično etične zavesti. Hkrati se osebna prisotnost povezuje 
z angažiranostjo učitelja, ki velja poleg strokovnosti in etičnosti 
za pogoj kakovostne pedagoške prakse (Goodwork® 2006).

Med zanimivejšimi dokazi, zakaj osebna prisotnost 
povečuje kakovost pedagoškega dela pa tudi počutja učitelja 
v pedagoškem odnosu, je po Csikszentmihalyiju (1991) od-
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kritje toka ali flowa, ki ga opredeli kot stanje, ko smo popol-
noma potopljeni – globoko vključeni v kako aktivnost, delo 
ali dejavnost, ko nam čas hitro mine in ko doživljamo stanje 
visokega zadovoljstva. To stanje avtor poimenuje tudi stanje 
optimalne izkušnje. 

Vsi zgoraj omenjeni modeli pripisujejo velik pomen učite-
ljevi oz. vzgojiteljevi osebnostni naravnanosti, njegovi dejavni 
angažiranosti in osebni vpletenosti v vzgojno-izobraževalnih 
situacijah, kar je ključno za spodbujanje in razvijanje reflekti-
rajočega odnosa do lastnega poklicnega delovanja in pedagoške 
prakse ter konteksta, v katerem se ta praksa odvija. 

Da pa na teh osnovah ne bi zapadli v paradoks, ko lahko 
učitelj z veliko osebnostno močjo učence/dijake sugestivno 
vpelje v problematične življenjske izkušnje, moramo k temu 
razmišljanju dodati določene »strukturne varovalke«, med 
katerimi bi posebej poudaril etično zavest kot sestavino kri-
terijev kakovostnega dela in spodbujanje aktivne udeležbe 
otrok/mladostnikov v procesih učenja ter vzajemnost odnosov 
pripoznanja, ki mora postati eno od vodil pedagoške prakse.

Vzgoja kot pomoč pri oblikovanju osebne 

konstrukcije smisla

Med možnostmi, ki se nam ponujajo za razumevanje vzgoje 
kot pomoči pri oblikovanju osebne konstrukcije smisla, se bom 
osredotočil na personalistično antropološko izhodišče (Frankl, 
Ricoeur, Levinas, Gogala) in načela odnosne pedagogike (Bing-
ham in Sidorkin) ter pedagogike poslušanja (Rinaldi). Dodal 
pa jim bom še argumente za dva dodatna pogoja uspešne 
vzgoje v javni šoli, ki se povezujeta z vprašanjem, zakaj za 
izgradnjo oseb nega smisla potrebujemo pluralno šolo (Gar-
isson) ter zakaj v pluralni javni šoli in v širšem družbenem 
okolju potrebujemo trdne (pred)etične varovalke, ki poglabljajo 
jezik človekovih in otrokovih pravic (Levinas, Todd, Galeotti in 
Frazer).
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Za razumevanje smisla življenja so po Franklu ključne 
naslednje opredelitve: smisel je vedno relativen (odvisen od 
osebe in situacije, v katero je oseba postavljena), subjektiven 
(smisel je za vsakogar drugačen) in objektiven (realnost je 
smiselna, zato smisla ne ustvarjamo, ampak ga vedno znova 
odkrivamo). Iz tega Frankl izpelje za pedagogiko ključno tezo, 
da ne s terapijo ne z vzgojo smisla človeku ne moremo dati, 
temveč ga moramo spodbuditi, da ga začne sam odgovorno 
odkrivati (Lesar 2002).

Tako pojmovanje osebnega smisla ne podpira transmisij-
skega pojmovanja vzgoje, saj vzgoje ne smemo opredeliti kot 
posredovanje moralnih vrednot in družbenih norm (»ob-
jektivnega smisla«). Ključna dimenzija vzgoje je po Franklu 
(in že prej po M. Bubru in S. Gogali) vztrajanje pri osebnem 
odnosu med učiteljem in učencem, kar lahko povežemo s 
Franklovim opozorilom, da logoterapija predpostavlja globoko 
humanizacijo odnosov in je ne smemo razumeti le kot novo 
terapevtsko tehniko. Oseben odnos med učiteljem in učencem 
pa je potrebno poudariti tudi zato, ker je po Franklu smisel 
duhovna kategorija, ki jo lahko spodbujamo le v duhovni di-
menziji medosebnega stika. 

Spoznanju, da iskanje smisla predstavlja enega osrednjih 
eksistencialov človeškega bivanja, P. Ricoeur v monografiji 
Jaz kot drugi (1992) doda opozorilo o izrednem pomenu, ki 
ga za razvoj avtentičnega sebstva predstavljajo medosebni od-
nosi. Če je sebstvo označevalec naše individualnosti oziroma 
enkratne osebnosti, to nikakor ne pomeni, da je temeljno 
vprašanje avtentičnega sebstva o tem, kar me loči od drugih, 
ampak o sebstvu, ki se razvija, reflektira in pripoznava vse 
naše življenje preko odnosa z Drugim. Pripoznanje sebstva 
je zato tesno povezano s soočenjem z drugostjo, katere izvor 
pa ni le bližnja oseba (in identifikacija z njo), ampak tudi naši 
predniki, imaginarne osebe (npr. literarni junaki) in Bog (za 
vernike). Še več, Ricoeur poudari drugost v jedru našega seb-
stva, ki je povezana z nereflektiranimi (nezavednimi) procesi 
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mišljenja, delovanja, čutenja itn. Prepoznavanje drugosti v nas 
samih nam omogoča ravno vstopanje v različne odnose, preko 
katerih se nenehno srečujemo z radikalno nespoznatnostjo 
druge osebe, zato jedra etičnega odnosa ne moremo graditi 
na ideji skupnih moralnih norm, ampak na spoštljivem spre-
jetju druge osebe kot vrednega bitja (Levinas) in na proble-
matiziranju naših lastnih odporov do podreditve nagovoru 
obličja Drugega, ki mnogo več kot o drugi osebi govorijo o nas 
samih (Boler, Benjamin).

Antropološke ideje, ki jih v dvajsetem stoletju poudari ev-
ropski personalizem, so se v najčistejši obliki odrazile v dveh 
sodobnih vzgojnih konceptih – v odnosni pedagogiki (Bingham 
in Sidorkin 2004) in v pedagogiki poslušanja (Rinaldi 2006).

V manifestu odnosne pedagogike, ki so ga podpisali 
mednarodno ugledni teoretiki vzgoje (Bingham in Sidorkin 
2004, str. 6–7), med drugim preberemo:

• odnos je resničnejši od ljudi in stvari, ki jih združuje;
• sebstvo je vozlišče v spletu mnogoterih prepletajočih se 

odnosov; če iz spleta izvzamemo odnose, ne bomo našli 
nobenega sebstva; ljudje nimamo odnosov, odnosi imajo 
nas;

• medčloveški odnosi obstajajo v skupnih dejavnostih in 
po njih;

• odnosi so kompleksni; ne moremo jih opisati s posamično 
govorico; da bi opisali odnos, moramo razviti tekst, ki 
združuje različne glasove;

• človeške besede in dejanja nimajo avtentičnega pomena; 
pomen vzpostavljajo le v kontekstu specifičnih odnosov.
Razvoj človeka kot osebe in njegovih osebnostnih določil, med 

katere štejemo tudi konstrukcijo smisla, je torej tesno povezan z 
odnosi in dejavnostmi, v katere vstopamo in se po njih nenehno 
razvijamo. Vsi dosedanji poskusi, da bi avtentično sebstvo v 
substancialnem smislu opredelili s pomočjo »meditativnega« 
iskanja globin naše duše (apolinični model) ali z radikalno 
svobodno konstrukcijo našega sebstva (dadaistični model), so 
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spodleteli (Cooper 1998), zato se danes v personalizmu iskanje 
odgovorov na temeljna eksistencialna vprašanja povezuje s pro-
učevanjem značilnosti vstopanja v medosebne odnose in tistih 
dejavnosti, po katerih oseba najlažje razkriva samo sebe – med 
temi je najpomembnejše umetniško ustvarjanje.

V duhu predstavljene teorije se tudi srž vzgoje kaže v njeni 
specifični odnosni dimenziji:
• avtoriteta in védnost nista nekaj, kar posedujemo, ampak 

odnosa, ki zahtevata delovanje drugih;
• poučevanje je grajenje vzgojnih odnosov; cilje poučevanja 

in učinke učenja lahko opišemo kot specifične oblike 
odnosov do samega sebe, do ljudi, ki obkrožajo učenca, in 
do širšega sveta;

• vzgojni odnos je drugačen od katerega koli drugega odnosa; 
njegova narava je prehodna; vzgojni odnos obstaja zato, da 
učenca vključimo v širši splet odnosov, ki presegajo meje 
njega samega (prav tam, 6–7).

Avtoriteta kot tisti temeljni pedagoški fenomen, na katerem 
temelji možnost vzgojnega delovanja in vzgoja sama v vseh 
njenih razsežnostih, sta torej odnosna pojava – seveda če 
odnos pojmujemo dovolj široko: kot odnos do samega sebe, do 
sočloveka, do socialnega in naravnega okolja, ki me obdaja, 
pa tudi do védnosti in drugih kulturnih dobrin. 

Trditev, da je vzgojni odnos drugačen od katerega koli 
drugega odnosa in da je njegova narava prehodna, pa nas že 
svari pred pogostimi stranpotmi, ki jih opažamo v vzgojni prak-
si. Vzgoja je pogosto pojmovana kot oblika paternalističnega 
odnosa, v katerem poskuša oseba, ki vzgaja, čim dlje vztrajati 
v dominantnem položaju, ki naj bi ga legitimirali predpostavki 
posedovanja védnosti in zaščite vzgajane osebe pred ne-
primernimi izkušnjami, s tem pa seveda vzgoja onemogoča 
prostor osebnega osamosvajanja in iskanja subjektivne 
dimenzije smisla. Zato ni naključje, da se manifest odnosne 
pedagogike zaključuje z naslednjo trditvijo, ki nas opozarja 
na nujnost definiranja etične dimenzije vzgoje:
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• odnosi niso nujno dobri; medčloveška odnosnost ni etična 
vrednota; prevlada je enako odnosna kot ljubezen (prav 
tam, 6–7).

Zelo koristno dopolnilo paradigmi odnosne pedagogike 
najdemo v pedagogiki poslušanja, ki jo je v teoretskem in 
praktičnem smislu najbolj prepričljivo razvila C. Rinaldi 
(2006) v zasnovi koncepta Reggio Emilia. Ideje pedagogike 
poslušanja lahko predstavimo v različnih ravninah. 

V ontološki dimenziji C. Rinaldi poudari predvsem idejo, 
da se želja po iskanju smisla življenja in sebstva rodi skupaj 
z otrokom. Iskanje pomena/smisla je torej konstitutivna 
lastnost človeka od zgodnjega otroštva naprej, ki mora zado-
voljiti naše intelektualne, afektivne in estetske potrebe, pa 
tudi potrebo po komunikaciji z drugimi osebami, brez katere 
bi se znašli v stanju pomanjkanja ontološke varnosti. Med 
epistemološkimi razsežnostmi poslušanja C. Rinaldi pou-
dari, da je poslušanje metafora za odprtost in občutljivost za 
poslušanje drugega in biti slišan, ki vključuje interpretacijo 
ter pripisovanje pomena sporočila in vrednosti tistim, ki 
nam sporočilo posredujejo. Kakor za odrasle tudi za otroke 
razumeti pomeni biti zmožen razviti interpretativno teorijo, 
naracijo, ki daje pomen dogodkom in objektom v svetu. Naše 
teorije pa so začasne in jih lahko nenehno spreminjamo, če 
jih seveda delimo z drugimi osebami in smo odprti za nove 
izkušnje, ki lahko ovržejo predhodne razlage.

Ti dve dimenziji neposredno odpirata tudi etično in politično 

dimenzijo pedagogike poslušanja. Poslušanje je namreč 
izražanje dobrodošlice in odprtosti za različnost, pripoznanje 
pomena pogleda druge osebe in interpretacije. Od nas za-
hteva globoko zavedanje in hkrati suspenz lastnih stališč, 
predvsem pa predsodkov, ter pripravljenost na spremembo, 
v katero nas nenehno izziva obličje druge osebe. Hkrati pa 
poslušanje omogoči transformacijo sveta, ki je notranji in 
oseben, v skupni svet, v katerem je oseba dvignjena iz ano-
nimnosti, postane vidna, obogati pa tako tiste, ki poslušajo, 
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kakor tiste, ki sporočajo. Zato razmišljati o otroku kot bitju, 
ki ima in uveljavlja svoje pravice, ne pomeni le prepoznanje 
pravic, ki jih otroku dodeljuje družba, ampak tudi oblikovanje 
konteksta »poslušanja« v polnem pomenu besede. Ta vrsta 
teorije od nas zahteva, da spoštujemo subjektiviteto učenca. 

J. Garrison (1996) poudari provokativno trditev, da je 
zahodna moderna ob predpostavki avtonomnega racio-
nalnega subjekta, ki ima pravico do govora in biti slišan v 
javnem družbenem prostoru, ironično razvrednotila pomen 
poslušanja drugega in ne glede na vrednote demokracije, 
enakosti in dialoga poudarila metaforo monologa. Pomen 
odprtosti do drugih pogledov/glasov in pripravljenosti, da 
tvegamo spremembo strukture naših predhodnih spoznanj 
in predsodkov, najprepričljiveje v svoji hermenevtični metodi 
poudari H. G. Gadamer. Po njegovem mnenju v vsako komu-
nikacijo vstopamo s sistemom predhodnih izkušenj, pred-
sodb in predsodkov, ki tvorijo zgodovinsko realnost našega 
bivanja, s tem pa tudi naše osebne identitete (Garrison 1996, 
str. 434). Garrison je, podobno kot P. Ricoeur in L. Vigotski, 
prepričan, da se šele ob srečanju z različnostjo stališč drugega 
zavemo in pripoznamo lasten interpretativni položaj (prav 
tam, str. 435), če smo seveda v temelju odprti in pripravljeni 
prisluhniti sogovorniku. 

Ker taka odprtost vedno vključuje tudi tveganje izgube 
gotovosti v pravilnost predhodnih sodb, se seveda zastavi 
vprašanje, kaj posameznika pripravi do položaja poslušalca, 
ki je pripravljen sprejeti poglede drugega. Garrison med razlogi 
poudari, da živimo v kompleksnem in hitro spreminjajočem 
se svetu, kjer se takim soočenjem preprosto ne moremo več 
izogibati, poleg tega pa nam soočenje z drugim kot drugačnim 
omogoča spoznavanje samega sebe (»dokler ne poslušamo, 
ne moremo spoznati samih sebe, to je lastnih predsodkov«; 
prav tam, str. 438), s tem pa seveda osebnostno rast (»preko 
interakcij z drugimi se lahko učimo novega besednjaka, ki 
ga potrebujemo, da bi lastne zgodbe povedali na drugačen 
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način«; prav tam) preko širjenja lastnih horizontov (»morda je 
smisel življenja v tem, da ustvarimo več smisla, cilj vzgoje in 
izobraževanja pa še več znanja in izkušenj«; prav tam, str. 439). 
Če k temu dodamo še argument C. Rinaldi, da nam poslušanje 
drugega kot element pripoznanja omogoča »transformacijo 
sveta, ki je notranji in oseben, v skupni svet, zato je vzajemno 
poslušanje teorij odgovor na (eksistencialno) negotovost in 
osamljenost« (Rinaldi 2006, str. 113–114), vidimo, da ima 
koncept pripoznanja, vezan na pedagogiko poslušanja, zelo 
veliko transformativno moč. 

Argumenti odnosne pedagogike in pedagogike poslušanja 
nas torej privedejo do zaključka, da je srečanje posameznika 
z drugim kot drugačnim temelj sodobnega sveta, ki pa ga ni 
treba razumeti le kot »težavo«, ki jo moramo odpraviti ali vsaj 
stabilizirati njene potencialne učinke. Srečanje z drugačnostjo 
na individualni ravni in raznolikostjo na kolektivni ravni je 
po mnenju J. Garrisona predvsem priložnost za osebnostno 
rast in spoznavanje samega sebe! 

Sklep

Pluralnost in heterogenost šolskega prostora seveda zahte-
vata bistveno kompleksnejše razumevanje razmer, v katerih 
lahko ustvarimo okolje sožitja, kot je bilo značilno za idejno 
monolitna družbena okolja v času nastanka nacionalnih dr-
žav v Evropi. Od tod tudi danes poskusi, da klasična civilizacij-
ska orodja, ki so nastala v obdobju razsvetljenstva za pravično 
uravnavanje odnosov med posameznikom in družbo, nadgra-
dimo s koncepti, ki omogočajo misliti in udejanjati sožitje ob 
sprejetju različnosti vsake osebe kot kulturne vrednote. Med 
koncepti, ki so nastali v zadnjem obdobju na področju etike 
in političnih teorij, bi omenil predvsem izredne razsežnosti, 
ki jih ponuja Levinasova etika osebnega srečanja z obličjem 
Drugega, ter koncept pozitivnega pripoznanja, s katerim je 
mogoče ustrezno dopolniti klasične liberalne koncepte pra-
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vičnosti (Rawls), tolerance (Locke, Mill) in načina uveljavljanja 
temeljnih človekovih pravic (Kroflič 2010).

A vrnimo se še enkrat na izhodiščno misel Milana Kundere 
o svetu hudičev in svetu angelov, ki enako ogrožata zmožnosti 
posameznika, da se napoti k vseživljenjskemu projektu 
iskanja osebnega smisla. 

Svet, ki mu vladajo hudiči, lahko ponazorimo z grožnjo 
potrošniške miselnosti in neoliberalnih vrednot, ki uveljavijo 
osebno izbiro kot zaukazano držo individuuma, podobno 
kot se je v umetniških krogih na začetku dvajsetega stoletja 
izo blikoval dadaistični koncept avtentičnosti. Mnogi pro-
blemi mladih so danes povezani z odsotnostjo »ritualiziranih 
življenjskih potekov« in klasičnih »socialnih stabilizatorjev« 
(stabilna družina, verodostojna Cerkev, vrednotno profilirana 
javna šola, jasno idejno opredeljena družbena gibanja mla-
dinskih subkultur), ki so v družbah pred obdobjem pozne 
moderne ustvarjali »varovalne ovoje smisla« (Ule 2008).

Svet, ki mu vladajo angeli, pa lahko ponazorimo z reli-
gioznimi koncepti monoteizmov, ki izhajajo iz ekskluzivnega 
pojmovanja Resnice in ravno s tem predstavljajo grožnjo za 
nastanek jezika nasilja (Assman 2008). Človek je namreč 
po mnenju Levinasa (2006), C. Chalier (2002) in S. Todd 
(2003) kot moralni subjekt nagnjen k napaki, da drugega vidi 
kot projekcijo svojega alter ega, zato drugi zasluži njegovo 
spoštovanje zaradi podobnosti predstavi o tem, kaj naj bi bilo 
skupno določilo naše človečnosti, in ne kot enkratna oseba. A 
personalisti nas svarijo, da je absolutna spoštljivost do osebe 
(njenega obličja) ne glede na njeno drugačnost pred-etični 
pogoj kulture dialoga pa tudi razvoja osebnosti in osebne 
konstrukcije smisla, kajti »… ko sebe vidim in razumem z očmi 
drugega, ugledam tisti del sebe, ki ga sam ne morem videti. 
Dokler sebe ne vidim z očmi drugega, dialoga ni« (Simoniti in 
Kovačič-Peršin 2008, str. 7).

Temu idealu morajo biti danes zavezane tako sekularne 
kot versko opredeljene javne šole: prve s svojo usmeritvijo v 



66

ekumenizem in poudarjanje tistih življenjskih izbir, ki nas 
različno misleče posameznike povezujejo v kulturi medse-
bojnega spoštovanja in dialoga, in druge s poudarjanjem 
nevarnosti tistih režimov resnice, ki ustvarjajo videz vred-
notne nevtralnosti sodobnih družboslovnih konceptov, ter s 
pomočjo mladim, da med ponujenimi konstrukcijami smisla 
izberejo take, ki ohranjajo prostor individualnosti, a hkrati 
krepijo občutek sprejetosti/povezanosti/varnosti kljub osebni 
in kulturni raznolikosti.
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Ddr. Barica Marentič Požarnik

ALI JE LAHKO ŠOLA HKRATI 
»ČLOVEŠKA« IN USPEŠNA?

Dilema, omenjena v naslovu, se pojavlja pri nas vedno 
znova, pogosto tudi v preobleki nasprotja med »prijazno« 
in »storil nostno« šolo. To izrazoslovje po mojem mnenju ni 
najprimernejše, saj si pod »prijazno šolo« mnogi predstavljajo 
popuščanje, dopuščanje učencem vsega možnega (permi-
sivnost), varovanje pred neuspehi in napori, kar gotovo ni 
dobro. Na drugi strani pa je obsojanje »storilnostne šole« kot 
vira vsega zla spet problematično, saj šola ni prostočasni klub, 
ampak se morajo njeni rezultati kazati v določenih dosežkih. 
Zato bi bilo bolje govoriti o nasprotju med šolo oziroma pou-
kom, usmerjenim v učence, njihove potrebe in interese, ter 
med tistim, usmerjenim le v učitelja, snov in učne dosežke.

Namen mojega prispevka je najprej pokazati, da je to v glav-
nem umetna dilema, ki sloni na poenostavljenih, enostranskih 
pojmovanjih o tem, kaj je (uspešno) učenje, kaj dobro znanje in 
kakovosten pouk, in da jo je mogoče preseči, če smiselno upo-
števamo spoznanja o tem, kako se ljudje najbolje učimo, spozna-
nja, ki so se v zadnjem času tako nakopičila, da jih ni mogoče 
spregledati in se jih že da sintetizirati; segajo od nevrofiziologije 
prek kognitivne znanosti in konstruktivizma do humanistične 
psihologije in se uveljavljajo v sodobnih didaktičnih prijemih, 
ki spodbujajo aktivnost in razvoj učenčevih zmožnosti. V dru-
gem delu pa nameravam orisati ovire, ki se postavljajo na pot 
uveljavljanju teh spoznanj, in nekaj predlogov, kako jih preseči.

Enostranska pojmovanja o tem, kaj je uspešno 

učenje in dobro znanje

Osebna pojmovanja (tudi prepričanja, verovanja …) o 
učenju, znanju, vlogi učitelja in učenca, vseh, ki so vpleteni 
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v izobraževalni proces, zlasti učiteljev, učencev in staršev, 
močneje vplivajo na dogajanje v šoli kot visokoleteči cilji, 
zapisani v učnih načrtih, in retorika različnih uradnih doku-
mentov (o vrstah in vlogi pojmovanj glej: Marentič Požarnik 
1998). Dokumenti sicer omenjajo, da bi šola morala učence 
opremiti s kakovostnim, uporabnim itd. znanjem, tudi šolska 
uspešnost se izenačuje z doseženim znanjem. Kakšna pa 
so prevladujoča pojmovanja o tem, kaj je »dobro znanje«? 
Največkrat ga enačimo z visokimi dosežki na preizkusih 
znanja, zlasti na zunanjih in še posebej na mednarodnih. Gre 
torej za seštevek točk na raznih preizkusih, samih preizkusov 
pa ne postavljamo pod vprašaj. Eden vodilnih psihologov, 
Robert Sternberg, je to takole izrazil: 

»Nekdo je lahko potujoča enciklopedija in se odlikuje v 
znanju, kakršno se zahteva na kvizih, a nikoli nima ene ustvar-
jalne zamisli ali praktične metode, kako bi razne ideje zaživele 
v praksi. Vedno znova se izkaže, da je dobro organizirana baza 
znanja potreben, a ne zadosten pogoj za “ekspertno” znanje v 
neki disciplini« (Sternberg 2003).

Pridružujem se Patriciji Alexander (Alexander 2000), ki 
pravi, da je nepojmljivo, da kljub ogromnim družbenim in indi-
vidualnim investicijam v znanje, kljub velikemu številu teorij o 
poučevanju in učenju nimamo raziskav o dolgoročnem vplivu 
šolanja, o tem, kakšen je odnos med vse daljšim šolanjem in 
doseženo izobrazbo, ki jo mladi pridobe. Gre za daljnoročne 
spremembe v znanju, ki naj bi »dihale« v vsem življenju nekoga, 
ki ga imenujemo izobraženca. 

Pri kakovostnem znanju nikakor ne gre le za količino po-
datkov. Kognitivni psihologi govore o obvladovanju neke vrste 
»močnih« pojmovnih oziroma spoznavnih shem, ki dvigajo 
znanje nad raven množice izoliranih dejstev in podatkov, ki 
pomagajo človeku organizirati množice nepovezanih, tudi 
konfliktnih informacij, s katerimi se srečuje, in globlje ra-

zumeti, zakaj so stvari take, kot so, jih s svojega osebnega 
stališča ovrednotiti. Potrebna pa je tudi pripravljenost in želja, 
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da ob srečanju z novimi izkušnjami aktiviraš že naučeno, 
povežeš, tudi obogatiš, po potrebi spremeniš. Tako znanje ni 
nakopičen »mrtvi kapital«, ki se pozabi kmalu potem, ko ti je 
prinesel takšno ali drugačno oceno oziroma točke, ampak se 
aktivira ob novih izkušnjah in ti pomaga reševati probleme, 
na katere naletiš. To pa se prepogosto ne dogaja. Znanje 
ostaja inertno, ali, kot je rekel nekoč Einstein, na univerzah 
podajamo študentom znanje »kot mrtvo ribo«, kot skupek 
nepovezanih podatkov, dejstev, ki se jih morajo naučiti, potem 
pa ne vedo, kaj z njimi.

Če strnemo značilnosti kakovostnega znanja:

• je razmeroma trajno, odporno proti pozabljanju (moje 
raziskave!),

• je uporabno, nam je »pri roki« v novih okoliščinah – v raznih 
problemskih in življenjskih situacijah (ni inertno – mrtvo),

• je celostno, poleg posameznosti vsebuje povezave – »poj-
movne mreže« – tudi medpredmetne, »veliko sliko« (tu je 
problem vse večje disciplinarne razdrobljenosti posameznih 
ved, ki se upirajo, da bi jih pri pouku povezovali),

• vsebinsko znanje je tesno povezano s (spoznavnimi) procesi 
in spretnostmi – kako znanje pridobivam, kako se učim, kaj 
z njim naredim, ali »znam misliti« – kritično analitično pa 
ustvarjalno in tudi modro, 

• je »živo« – obsega tudi željo spoznati več,
•  vsebuje razmislek o odgovorni uporabi v skupno dobro – 

etična razsežnost znanja.

Rifkin, »znanstveni disident«, v svojem razlikovanju med 
empatičnim in kontrolirajočim znanjem posebej opozarja na 
»človeško« in etično razsežnost znanja, npr. na področjih 
genetskega inženiringa ali atomske energije. Arhitekt, ki 
deluje na osnovi empatičnega znanja, bo v svojih stvaritvah 
upošteval potrebe ljudi, tradicijo, naravne danosti, estetsko, 
ekonomsko plat; kontrolirajoče znanje pa skuša izolirano od 
vsega tega uveljaviti predvsem moč, nadvlado, osebne koristi. 
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Ne pozabimo: če znanje ločimo od etične razsežnosti, potem 
izgubi vsako utemeljenost znana krilatica nekaterih naših 
reformatorjev šole in učnih načrtov, češ da v šoli vzgajamo 
predvsem prek posredovanja znanja.

Podobno, kot so prevladujoča pojmovanja znanja eno-
stranska, usmerjena na (izmerjeno) količino, velja to tudi za 
pojmovanja učenja. Če vprašamo učence – pa tudi učitelje – kaj 
je zanje bistvo učenja, prevladujejo odgovori v smislu: nekaj 
si zapomniti, pridobiti veliko znanja in podobno. V obsežni 
kvalitativni raziskavi te vrste je skupina mednarodnih stroko-
vnjakov od velikega števila učencev in študentov dobljene 
odgovore klasificirala in prišla do 6 ravni takšnih »poljudnih« 
definicij oziroma pojmovanj učenja (Marton et al. 1997): 

Bistvo učenja je:

• kopičenje, povečevanje, pridobivanje količine znanja,
• pomnjenje vsebin z namenom (poznejše) reprodukcije,
• trajnejša zapomnitev z namenom (poznejše) uporabe,
• luščenje osebnega smisla iz naučenega,
• ustvarjanje lastne razlage za boljše razumevanje sveta in 

sebe,
• spreminjanje sebe kot osebnosti (ki gleda drugače na svet 

in sebe). 

Močno so prevladovale razlage na prvih treh ravneh, pri 
katerih je v ospredju kvantitativno pojmovanje: pridobivati čim 
več (spoznanj, podatkov …), le malo ljudi pa je imelo v zavesti 
kvalitativno pojmovanje učenja, po katerem ti učenje pomaga 
pri celoviti osebnostni rasti, pri poglabljanju in spreminjanju 
pogleda na svet, na sebe, na soljudi. Raziskave te vrste smo 
v manjšem obsegu naredili tudi pri nas in ugotovili podo-
bno: Učenci in dijaki le redko pričakujejo, da jim bo učenje 
pomagalo »odpreti vrata« v nova obzorja, v globlje razumevanje, 
osmišljevanje sebe in sveta. 

Ob tem velja opozoriti tudi na raziskave med študenti o 
razlikah med površinskim, globinskim in strateškim pristopom 
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k učenju (Entwistle 1996). Globinski pristop, značilen za 
študente, usmerjene v smisel, povezuje novo z že znanim in 
spoznanja z raznih področij. Pri tem je učenje tudi bolj osebno 
zadovoljujoče, tesno povezano z notranjo motivacijo, živim in-
teresom za probleme, pa tudi rezultati so boljši – gre za razum-
ljeno, trajnejše znanje in ne le za spominsko, kratkotrajno. To je 
že za tesno povezanost »človeškega« in »uspešnega« pri učenju. 

Ob tem se vsake toliko časa razplamti tudi razprava o 
prednostih učenja na pamet v nasprotju z učenjem z globljim 
razumevanjem. Zagovorniki učenja na pamet zatrjujejo, da 
je najprej »treba nekaj znati, potem lahko učenci rešujejo 
probleme, razpravljajo …«. To je v bistvu res, vendar nekateri 
ta »potem« pomikajo vedno dlje v prihodnost, v visokošolski in 
celo podiplomski študij. Sicer novejše raziskave med študenti 
kažejo, da tudi pri memoriranju – učenju na pamet – lahko 
razlikujemo dve varianti pristopa – površinsko memoriranje 
(kjer gre za dobesedno ponavljanje brez težnje po razume-
vanju) in globlje memoriranje, ki je vezano na razumevanje 
(Ferla in sodel. 2009). Naloga učitelja je, da je vseskozi pozoren 
na to, ali učenec nekaj res razume, zna navajati primere, 
povedati po svoje, primerjati – in da zahtevo po dobesednem 
učenju na pamet pametno uravnoveša z učenjem z globljim 
razumevanjem.

Problem je v tem, da si učenci pojmovanja in tudi pristope 
k učenju oblikujejo in utrjujejo ob kopičenju neštetih večjih 
in manjših izkušenj v šolskem vsakdanu, ko so na primer 
»nagrajeni« za dobesedno zdrdranje nečesa, ne za lastne, bolj 
okorne formulacije. O vsem tem se posebej ne razmišlja in se 
tega tudi ne problematizira. Posebej bi se morali vprašanjem 
pojmovanj posvetiti v procesu izobraževanja učiteljev, kar pa 
se tudi ne dogaja v zadostni meri. 

Pojmovanja se družijo v »sklope«. Tako so s pojmovanji znan-
ja in učenja povezana tudi (pogosto enostranska) pojmovanja 

poučevanja in vloge učitelja. Daleč prevladuje pojmovanje, da 
je bistvo učiteljeve vloge v posredovanju znanja, za kar se je 
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uveljavil izraz »transmisijsko pojmovanje« pouka (primerjava 
s transmisijo pri stroju, kjer se vrtljaji z večjega neposredno 
prenašajo na manjše kolesje). Seveda je v najširšem smislu 
naloga šole res prenesti na mlajšo generacijo spoznanja, ki so 
jih nakopičile prejšnje. Toda če resno jemljemo cilje, kot so raz-
vijanje kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, ozaveščanje etične 
razsežnosti znanja, razvijanje značajskih lastnosti, potem to 
ni možno s preprostim »podajanjem« brez dialoga, reševanja 
problemskih situacij, izkustvenega učenja. Sicer je danes vse 
pogosteje slišati tudi izraze kot: učitelj naj bo predvsem mentor, 
moderator, organizator učnega okolja, spodbujevalec učenja in 
osebnostnega razvoja …, a le redko globlje dojamemo, kakšne 
spremembe v učiteljevem poučevanju in odnosih taka spre-
menjena vloga terja. Tudi tu gre za »prenašanje«, a posredno, 
prek učenčevih miselnih in drugih aktivnosti. 

Uspešnejši in hkrati humanejši je tisti pouk, ki upošteva 
učence, se navezuje na njihove potrebe, izkušnje, interese 
in predznanje ter jih od tam vodi dalje do jasnih, smiselnih 
ciljev, jih čustveno razgiba in ob tem aktivira in razvija poleg 
mišljenja tudi njihova stališča in vrednote.

Tak pouk vzpostavlja prostor za izražanje, preizkušanje in 
povezovanje idej, za ploden dialog, za reševanje primerno za-
htevnih, učencem smiselnih življenjskih nalog in problemov; 
spodbuja sodelovanje, primerjanje mnenj, iskanje odgovorov 
in pri tem smiselno izmenjuje sistematično razlago z drugimi 
metodami. Pomembno je, da hkrati postavlja jasne zahteve in 

cilje, dosledno spremlja njihovo uresničevanje ter nudi podporo 
učencem, da jih dosegajo. To je pouk, ki navdušuje in ki vodi do 
vse večje samostojnosti in odgovornosti za rezultate. Je hkrati 
človeški in uspešen, ni pa »permisiven« v smislu popuščanja 
in dopuščanja česarkoli (čeprav nekateri prav pouk, v katerem 
je veliko razpravljanja, preizkušanja idej, a priori označujejo 
za permisivnega). Tak pouk je nedvomno uspešnejši kot tisti, 
ki učence vseskozi zreducira na poslušalce, zapisovalce in 
producente vnaprej predvidenih odgovorov. Da tak aktiven 
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pouk ni utopija, ampak se uveljavlja že marsikje pri nas, kažejo 
med drugim izkušnje številnih šol, ki sodelujejo v kakovostnih 
projektih npr. didaktične prenove gimnazij (tu ne mislim, na 
preštevilne projekte z raznih področij, ki se bohotijo na neka-
terih šolah kot gobe po dežju, ampak predvsem na projekte, 
osredinjene na kakovosten pouk).

 Tudi »prijazna šola« je često zlorabljen izraz. Tu smo pri 
odnosu med čustvi in učenjem. Obstaja vrsta raziskovalnih re-
zultatov o tem, da negativna čustva – strah, naveličanost, jeza 
… – ožijo naš repertoar vedenja in mišljenja na »preživetvene« 
strategije delovanja po poti najmanjšega odpora, medtem 
ko pozitivna čustva ugodno vplivajo na učenje, na širino 
in prožnost razmišljanja, na spominsko predelavo infor-
macij, na produciranje ustvarjalnih idej. Odnosi zaupanja, 
varnosti, sodelovanja, medsebojnega spoštovanja so torej 
osnova, nekakšen »humus« za uspešen pouk in učenje. Le 
v takem ozračju se učenec upa tudi kaj vprašati, kaj samo-
stojno poskušati in tudi narediti napako (ali se zavedamo, da 
je prva ugotovitev gostujočih predavateljev pri nas, da naši 
dijaki in študentje nič ne sprašujejo?). Na take odnose se 
tudi uspešneje cepijo dogovorjena pravila in zahteve, ki niso 
»ujčkanje« in ki jih ni mogoče doseči brez napora. Učenci so 
pripravljeni vložiti veliko napora, če vidijo smiselnost nalog in 
če so primerno izzvani – če delujejo »na robu svojih zmožnosti«.

Katere so torej značilnosti učnih metod in pristopov, ki akti-
virajo učence in vodijo do kakovostnejšega učenja in znanja?

To so metode, ki
• vzpostavljajo »prostor« za izražanje, preizkušanje, po-

vezovanje idej ob jasno razvidnih osnovnih ciljih, 
• dajejo učencem možnost izbire, vplivanja na proces,
• spoštujejo raznolikost zmožnosti, mnenj, izkušenj,
• izzovejo k samostojnemu in skupinskemu reševanju 

primerno kompleksnih problemov, tudi k (strnjenemu) delu 
na smiselnih, življenjskih projektih, 

• ustvarjajo možnosti za plodno socialno interakcijo (dialoški 
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pristop, pogovor, debata, delo v parih, sodelovalno učenje z 
elementi tekmovalnosti), 

• aktivirajo, ozaveščajo, soočajo stališča, vrednostno presojo,
• so raznolike, tudi izkustvene, doživljajske (igre vlog, simu-

lacije …) in potekajo v dobrem ozračju in odnosih, 
• vsebine umeščajo v smiselne, življenjske situacije, 
• spodbujajo, čudijo, navdušujejo …

Zanimive vzporednice se kažejo s poudarki jezuitskega 
Ratio Studiorum – »učenci naj so aktivni pri pridobivanju izo-

brazbe, ki vsebuje tudi kritično razmišljanje, prepričljivo ustno 

in pisno izražanje, ob metodah razredne debate, igranja vlog in 

postavljanja vprašanj; pridobe naj čut za skupnost in zmožnost 

refleksije. /.../ Brez učenčeve lastne aktivnosti ne more biti 

pravega učenja, brez njegove motivacije pa ne obvladanja snovi. 

Učence je treba motivirati tako, da se jim vzbudi radovednost in 

navdušenje za določeno snov … (povzeto po O'Connor 2009).
Upam, da je bilo iz dosedanjega razvidno, da ni uspešnega 

učenja in kakovostnega znanja, torej tudi ne uspešne šole, 
če ob tem ne aktiviramo in razvijamo celotne učenčeve oseb-
nosti, ne le spoznavno plat. Še enkrat: gre za tesno povezanost 
»človeške« in »storilnostne« razsežnosti pouka. Dobri, pristni 
odnosi, medsebojno spoštovanje, zaupanje, ob tem pa tudi 
dogovorjena pravila, jasni cilji – vse to je nujen predpogoj za 
uspeh aktivnih metod, za globlje učenje in bolj kakovostno 
znanje, ki se učencev trajneje »dotakne«. V učenje, v katerem 
vidi smisel, pa je učenec pripravljen vložiti tudi več napora 
in delovne discipline. Tak pouk več terja od učitelja – a mu 
tudi več daje – tako v učnih rezultatih kot v pozitivnem odzivu 
učencev.

Kako preseči ovire na poti do uspešnejšega 

in hkrati humanejšega pouka

Vrsta raziskav in opažanj kaže, da s stanjem ne moremo 
biti zadovoljni. Zlasti v srednjih šolah močno prevladujejo me-
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tode, ki dijakov ne aktivirajo in ne spodbujajo dovolj. Tako je 
nedavna raziskava o pouku slovenskega jezika in matematike 
v osnovni in srednji šoli pokazala, kako učenci ocenjujejo pog-
ostost določenih učiteljevih ravnanj. V ponazoritev navajam 
le nekaj rezultatov raziskave, opravljene nedavno na vzorcu 
učencev 7. razredov osnovnih šol in 3. razredov gimnazij 
(Peklaj idr. 2009, str. 86); učenci so na 4-stopenjski ocenjevalni 
lestvici takole ovrednotili učiteljevo ravnanje pri pouku:

postavka slov. mat.

OŠ SŠ OŠ SŠ

Učitelj posreduje učno snov 
jasno in razumljivo

3,4 3,2 3,3 3,1

Pri pouku nas učitelj spodbuja, 
da navajamo lastne predloge 
in zamisli 

2,9 3,0 2,7 2,3

Pri pouku delamo v skupinah 2,0 1,9 1,4 1,3

Učitelj nam postavlja 
problemske naloge, 
kjer moramo razmišljati 
in iskati različne ideje za rešitev

2,3 2,2 2,5 2,2

Učitelj spodbuja projektno, 
raziskovalno delo ter izdelovan-
je referatov

2,1 2,2 1,5 1,2

Prevladovanje ocen pod 3,0, še zlasti v srednji šoli (ko naj bi 
bili učenci že zrelejši za samostojno delo in aktivno učenje) in 
pri matematiki kaže, da je še veliko prostora za izboljšanje. Pri 
tem ne trdim, da je jasna in razumljiva razlaga, ki je kar visoko 
ocenjena, nekaj manj pomembnega; je izrednega pomena, a 
sama zase ni dovolj; z dobrim projektnim ali skupinskim de-
lom, zlasti če je organizirano tako, da spodbuja sodelovalno 
učenje, je mogoče doseči spoznavne in socializacijske cilje, ki 
jih še tako dobra razlaga ne more.
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Podobne pomanjkljivosti oziroma enostranosti je pokazala 
raziskava o uveljavljanju dialoškega pristopa pri pouku v osnovni 
šoli (Marentič Požarnik, Plut Pregelj 2009). Izkazalo se je, da 
med poukom premočno prevladuje t. i. »monološki« pogovor (za-
poredje: ozko vprašanje – vnaprej predvideni odgovor – skopa 
povratna informacija) namesto učno močnejšega produktivnega 

dialoga, ki omogoča poglabljanje, dopolnjevanje in povezovanje 
odgovorov in daje več prostora učenčevemu izražanju in idejam. 
Učenci tudi skorajda ne sprašujejo in se ne odzivajo drug na 
drugega. 

Učitelji vsekakor zastavljajo preveč (ozkih) vprašanj. Pri 4 
predmetih (fizika, matematika, kemija, zgodovina) je bilo v 12 
opazovanih učnih urah (po 3 pri vsakem predmetu) zastav-
ljenih kar 539 vprašanj; od tega jih je 89 % zastavil učitelj, 
preostalih 11 % pa učenci (kar niti ni tako malo). Vprašanj 
učenec učencu pa je bilo le 1,5 %. V 73 % primerov so učitelji 
zastavili vprašanja zaprtega tipa, kar so utemeljevali med 
drugim s pomanjkanjem časa (»na odgovore na težja, odprta 
vprašanja je treba čakati preveč časa«). Pri učencih so prevla-
dovali kratki odgovori (manj kot 6 besed); takih odgovorov je 
bilo 82 %; vendar so odprta vprašanja spodbudila pomembno 

več daljših odgovorov – kar 40 %, medtem ko je bilo na zaprta 
vprašanja takih odgovorov le 8 %. Stanje je torej daleč od 
sokratovskega dialoga, pri čemer pomeni zanemarjanje kul-
ture učenčevega govora tudi zanemarjanje razvoja njegovega 
mišljenja (Marentič Požarnik, Plut Pregelj 2009).

Kje so glavne ovire za uveljavljanje pouka, ki bi spodbujal 
aktivnejše učenje, ki bi bolj motiviral in navduševal učence? 
Naj spregovorim o naslednjih:

• prenatrpanost učnih načrtov in s tem povezana preobre-
menjenost učencev,

• razdrobljenost znanja,
• prevladujoči načini ocenjevanja,
• neučinkovito izobraževanje učiteljev,
• prevladujoče ozračje, šolska politika.
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Prenatrpanost učnih načrtov, razdrobljenost 

znanja in učenje na pamet

Osnovnošolski, zlasti pa nekateri srednješolski učni na-
črti (in v skladu z njimi napisani učbeniki) so res prepolni 
podrobnosti, terminologije, ki bi bolj spadala v visokošolski 
študij določenih strok. S tega vidika lahko pozdravimo sedanje 
poskuse, da bi učne načrte nekoliko razbremenili podrobnosti 
v skladu z geslom: manj širine in več globine. Vendar samo s 
tem ukrepom še ni vse storjeno. Večjo poglobljenost je možno 
doseči le s prej omenjenimi spremembami v odnosih, pristopih 
in učnih metodah. Do tega ne bo prišlo avtomatično s spre-
membami v učnih načrtih, saj te vsak učitelj nekoliko drugače 
»bere« – in če ne vidi »dodane vrednosti« npr. v problemskem 
pouku, projektnem učnem delu ali če ga ne obvlada, potem 
bo delal po starem. Sicer pa se prav iz »liberalnega tabora«, če 
se smem tako izraziti, oglašajo pomisleki, da so naši učenci, 
zlasti na nižji stopnji, premalo obremenjeni, da bi se morali 
hitreje opismeniti ipd. To dokazujejo tudi z mednarodnimi 
primerjalnimi raziskavami, npr. po številu ur oziroma dni 
pouka v šolskem letu (Šebart et al. 2004).

Menim, da se je treba tu predvsem vprašati, ali so učenci 
obremenjeni »s pravimi stvarmi«; učenje na pamet množice po-
datkov ali reševanje rutinskih nalog, ki jim ne vidiš smisla in 
povezave z življenjem, je gotovo bolj obremenjujoče kot ukvar-
janje z izzivalnimi življenjskimi vsebinami in aktivnostmi, v ka-
terih vidijo učenci širši smisel in ki jih, v najboljšem primeru, 
potegnejo v stanje »zanosa« (»flow« po Czickszentmihalyiju, 
…), ko niti ne čutijo utrujenosti in jim sama aktivnost, rešitev 
problema, dober izdelek, novi vpogledi … nudijo zadovoljstvo. 
Ob primerni motivaciji in jasnih, privlačnih ciljih bodo tudi 
pripravljeni na napore, ki jih prinaša rutinsko ponavljanje, 
pripravljeni bodo vložiti mnogo časa in truda, kot npr. pri 
učenju glasbenih inštrumentov ali športnih veščin. Razbre-
menitev učnih načrtov preštevilnih podrobnosti je torej korak 
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v pravo smer, a ne bo prinesel nove kakovosti, če tega ne bo 
spremljal drugačen, bolj navdušujoč pouk.

 Vendar vsak tak poziv po bolj smiselnem učenju, z manj 
učenja na pamet takoj naleti na oster nasprotni odziv. Za-
nimiva je preinterpretacija (Kovač Šebart in sodel. 2004, str. 
84 in dalje), da z vsako zahtevo po spremembi v pouku, ki 

posega v sorazmerje obstoječega … postavljamo obe strani v 

izključevalno opozicijo, da torej s to težnjo »ukinjamo« učenje 
na pamet in učenje dejstev, »kot da to ni pogoj višjih ravni znan-
ja«, da se »izključuje poznavanje dejstev kot nujni del znanja in 
razvijanja mišljenja« in hkrati – zanimivo – »izključuje moment 
prisile kot nujni del pedagoškega procesa« (poudarila avtorica; 
cit. po Kovač Šebart in sodel., ibid., str. 87). Premagovanje 
odpora ob učenju na pamet torej predstavlja nujno vzgojno 
sredstvo, ki ga s tem ukinjamo. 

Razdrobljenost, ki tudi zmanjšuje možnost smiselnega 
učenja, se kaže med drugim v velikem številu predmetov v 
predmetniku oziroma na urniku, večjem, kot je to marsikje 
v tujini. To je posledica vse večje specializacije znanstvenih 
disciplin pa tudi miselnosti univerzitetnih učiteljev, ki želijo 
čim več spoznanj »svoje« stroke vključiti v vsakokratne učne 
načrte in učbenike. Ob tem pa zelo težko vzpostavljajo med-
predmetne povezave, ki so nujne pri obravnavi kateregakoli 
pomembnejšega življenjskega problema. Tipičen primer je 
osnovnošolski predmet naravoslovje, v katerem naj bi učitelji 
naravne pojave obravnavali čim bolj celostno, pa se razprave 
o podobi predmeta največkrat ustavijo ob tem, koliko naj bo 
»bioloških« vsebin (te nekako prevladujejo), koliko kemijskih in 
fizikalnih – ne pa, kako bi določeno temo, na primer o sestavi 
in spremembah snovi, o vodi, zraku, živi in neživi naravi … ob-
delali čim bolj celovito, ob vključitvi vseh treh vidikov. Še zlasti 
pa se – ne le pri tem predmetu, ampak nasploh – zanemarjajo 
širše, npr. okoljske, etične, filozofske, zgodovinske in podobne 

razsežnosti znanja. Pretirano se poudarja množica dejstev, 
terminov, definicij, formul in izračunov znotraj posamezne 
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stroke, kar po mnenju mnogih strokovnjakov, zlasti nara-
voslovcev, edino šteje kot »pravo« znanje. Ogledati si je treba 
le maturitetne preizkuse (iz prejšnjih let)!

Sami učni načrti ne spodbujajo povezovanja in širine. V 
ilus tracijo naj navedem odlomek iz novega učnega načrta 
fizike za gimnazije (dostopen na spletu Zavoda RS za šolstvo):  
»Teme, povezane z vsakdanjim življenjem, o zgodovinskem 

razvoju, vplivu na družbo, s tem povezana tehnološka, etična, 

socialna in filozofska vprašanja …« so uvrščene v izbirne vsebi-
ne, ki jih »učitelji vključujejo v pouk po lastni presoji«. Ker učitelji 
takemu povezovanju običajno niso naklonjeni niti niso kos, 
saj jih študij za to ni usposobil, se večina tega raje ne loteva.

Poleg tega se, v nasprotju npr. z Nemčijo ali Avstrijo, pri nas 
(naravoslovni) strokovnjaki trdno oklepajo načela, da lahko v 
gimnazijah poučujejo le enopredmetno, ne pa dvopredmetno 
usposobljeni učitelji. Slednji, npr. diplomanti kemije in bi-
ologije, bi mnogo uspešneje povezovali in osmišljali razne 
vidike znanja.

»Objektivistično« ocenjevanje in kult kvantitete 

Nobena skrivnost ni, da na pristope k učenju in poučevanju 
premočno vpliva način in vsebina vsakokratnega ocenjevanja, 
ne pa toliko visokoleteči cilji, zapisani v učnih načrtih. Tam je 
na primer vedno poudarjen pomen kritičnega in ustvarjalnega 
mišljenja ter uporabnost znanja – velja pa si ogledati, koliko 
vprašanj in nalog za preverjanje »cilja« v to smer, koliko vprašanj 
na sprotnih »kontrolkah« ali celo na maturi terja na primer, da 
učenec ob problemskem vprašanju sklepa, navede svoj razmis-
lek, argumente, tudi kritične, ali ideje, kako bi kak problem rešil.

Uspešno učenje potrebuje ne le »fizični«, ampak tudi 
mentalni prostor, kot ga vzpostavljajo odprta (ustna, pisna) 
vprašanja in problemske naloge. Učenec naj ima možnost 
oblikovanja samostojnih odgovorov, pri čemer naj bi znal 
tudi kombinirati znanje raznih delov snovi in občasno tudi 
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spoznanja iz različnih predmetov. V našem sistemu ocenje-
vanja pa vse bolj prevladujejo vprašanja izbirnega tipa in 
kratkih odgovorov (ena, dve besedi) tako v sprotnih »kon-
trolkah«, ki jih sestavljajo učitelji, pa tudi v NPZ (nacionalnih 
preverjanjih znanja) in v mnogih maturitetnih preizkusih. To 
vse bolj vpliva na površinsko učenje in s tem na kratkotraj-
no, ne dovolj uporabno in smiselno znanje. Raziskovalno je 
namreč ugotovljeno, da se učenci uče drugače, če pričakujejo, 
da bodo le prepoznavali in obkroževali pravilne odgovore, 
kot če vedo, da se bo od njih terjalo samostojno oblikovanje 
odgovorov. Zanimivo je, da uporabljajo v britanskem okolju, po 
katerem smo se zgledovali ob snovanju naše mature, mnogo 
več odprtih, esejskih vprašanj, ki terjajo daljše, samostojne 
odgovore. Taka, vsaj delno odprta vprašanja najdemo celo v 
mednarodnih preizkusih znanja, kot je PISA.

Najpogosteje srečamo utemeljitev, da je tako preverjanje, 
npr. z nalogami izbirnega tipa, bolj objektivno, saj se pri ocenje-
vanju obsežnejšega prostega odgovora – »eseja« – ocene več 
ocenjevalcev lahko med seboj razlikujejo (kar je včasih usodno 
pri pritožbah na maturitetne ocene …). Ujeti smo v past ocenje-
vanja kot »upravnega postopka«, kar med drugim, tudi zaradi 
možnosti pritožb, daje preveliko težo povsem objektivni mer-
ljivosti. Napačno enačimo objektivnost ocenjevanja (npr. nalog 
izbirnega tipa) s pravičnostjo, pri čemer pa zanemarjamo 
dejstvo, da čim pomembnejši je nek cilj, tem težje ga je objek-

tivno meriti. Ali je torej »pravično« do učenca, da zahtevnejših 
ciljev ne merimo in mu s tem ne damo možnosti, da bi se v 
njih izkazal? Zato tudi zmanjšujemo pomen kompleksnejših 
izdelkov, kot so projektne naloge. Če pa jih že vključimo, pa 
uveljavljamo, zaradi težnje po popolni objektivnosti, tudi 
preveliko analitičnost. Ne zaupamo več učitelju, da bi nekemu 
izdelku ali odgovoru po svoji strokovni presoji dal celovito 
oceno, ampak potrebujemo prav v vsakem primeru, npr. pri 
oceni učenčevega prispevka k razpravi, spisa, odgovora na 
kompleksnejše vprašanje, podrobne analitične kriterije (»ru-
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brike«) vsake dimenzije. Tu smo gotovo šli predaleč. Zapostav-
ljamo pa sprotne kvalitativne povratne informacije učencu, 
v čem je njegov izdelek dober in v čem bi ga lahko izboljšal.

Tu smo tudi pri »kultu« kvantitativnih podatkov nasproti 

kvalitativnim. Le to, kar je merljivo in izraženo s številko 
– bodisi z odstotkom ali oceno – velja, je objektivno, »znan-
stveno«; tak pogled se kaže tudi v prevladovanju kvantita-
tivne, statistično podzidane metodologije, ki v pedagogiki, 
psihologiji in tudi nekaterih drugih družbenih znanostih pri 
nas povsem prevladuje nad kvalitativnim raziskovanjem, ki 
pa je razmeroma bolje uveljavljeno v večini evropskih držav.

Objektivnost nekateri tudi zmotno enačijo z brezosebno-
stjo, navidezno eksaktnostjo; tako so se »spridile« tudi opisne 
ocene, ki so bile uradno uvedene v spričevala v nižjih razredih 
in naj bi učencu in staršem sporočile nekatere pomembne 
kvalitativne informacije o krepkih in šibkih točkah, poseb-
nih interesih, dosežkih posameznikov, ne da bi jih prehitro 
izpostavile tekmovalnosti in medsebojnemu primerjanju. To 
naj bi bil prispevek k bolj človeški šoli, ki jo zanima tudi edin-
stven posameznik kot tak, ne le to, kako se po svojih dosežkih 
uvršča na razne lestvice. Pod vplivom že omenjenih pritiskov 
k objektivnosti, merljivosti in primerljivosti se je zgodilo, da so 
posamezno opisno oceno »raztreščili« v kopico posamičnih, 
ozko opredeljenih, za mnoge starše težko razumljivih opisov 
dosežkov (npr. pri matematiki), ki jih učitelj potem le »od-
kljuka«. 

Zanimivo je, s kakšno vehementnostjo so nekateri peda-
gogi od vsega začetka zavračali vsakršno vpletanje osebnega 
v opisno ocenjevanje. Že zapisati, da kaže otrok zanimanje 
za kaj, da je vztrajen, da dobro sodeluje v skupini ali kaj 
po dobnega, je nedopusten »greh«, je poseganje v otrokove 
pravice, zasebnost … Ali pomeni varovanje zasebnosti (ki gre 
celo tako daleč, da je treba zaprositi za posebno dovoljenje, 
da se otrokova risba razstavi na šolskem hodniku), da mora 
biti vse čim bolj brezosebno? 
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Zanimivo je, da šole, ki delujejo po modelu in načelih 
mednarodnih evropskih šol IBO, kakršni so pri nas medna-
rodni oddelki Osnovne šole Danile Kumar, tovrstnih skrajnosti 
ne poznajo. Med ključne elemente učnega načrta vključujejo 
poleg znanja z razumevanjem tudi razvoj socialnih, komu-
nikacijskih in raziskovalnih spretnosti, razvijanje pozitivnih 
stališč ter pozitivnega delovanja (Dražumerič 2004), kar 
upoštevajo tudi v procesih preverjanja in ocenjevanja, kjer so 
pozorni na zanimanje in sodelovanje ter navajajo učence na 
vodenje dnevnikov in oblikovanje mape dosežkov – portfolija 
(listovnika), vrsta teh kvalitativnih elementov pa je vključena 
tudi v zaključna spričevala (Fuerst 2004).

Tu se kaže zanimiv paradoks: liberalno zasnovana doktrina 
izobraževanja in vzgoje, ki je vnesla vrsto novosti v naš sis-
tem, zlasti v osnovno šolo, v obdobju ministrovanja dr. Gabra, 
je močno poudarila »svobodo« in »pravice« učencev, vendar 
so se te pravice izkazovale na čisto določenih področjih, na 
primer v že omenjeni pravici do zasebnosti pa tudi v pravici 
do zamujanja in izostajanja, do ponavljanja preverjanj, če je 
bilo preveč negativnih ocen, do pritožb na dosežene ocene (na 
kar učence izrazito opozarjajo od vsega začetka), do ne-delanja 
domačih nalog in podobno (učitelj npr. ne sme pri ocenjevanju 
upoštevati, ali je učenec vestno prinašal domače naloge ali pa 
sploh ni naredil nobene – razen če se za to vnaprej natančno 
ne dogovorijo). To se je marsikje izrodilo v napačno permi-

sivnost; učenci, zlasti starejši, so znali to obrniti v svoj prid 
in vedo, kako priti po bližnjicah do primernih ocen (prvič 
razred nalašč piše kontrolko negativno, da jo morajo potem 
ponavljati, ipd.). 

Ob poudarjanju vseh teh pravic pa je stopila v ozadje 
osnovna pravica učencev do kakovostnega pouka, vzgoje in 
znanja. Ob že omenjeni redukciji ocenjevanja na naloge objek-
tivnega tipa (v imenu pravičnosti) je bila okrnjena »svoboda« 
samostojnega iskanja in izražanja znanja s svojimi besedami, 
argumenti, vprašanji. Pri tem nikogar ne moti, če učenec 
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ni imel nobene priložnosti za samostojno delo na kakšni 
obsežnejši, smiselni nalogi ali projektu ali za plodne razprave 
o pomembnih vprašanjih, tudi na primer etičnih dilemah, v 
zvezi s snovjo in podobno. 

V imenu narobe razumljene učiteljeve avtonomije je pov-
sem stopilo v ozadje spodbujanje k uporabi aktivnih, uspešnih 
in raznolikih učnih metod. Še več: prihaja do zanimivega 
paradoksa. Medtem ko je v večini evropskih držav, če malo 
poenostavimo, »levica« naklonjena aktivnim, bolj inovativnim 
pristopom pri pouku ter eksperimentiranju, se »desnica« 
bolje počuti v tradicionalnem okviru frontalnega poučevanja, 
utrjevanja temeljnih znanj in vzdrževanja discipline, je pri nas 
prizorišče mnogo bolj zapleteno. Poglobljena analiza tega bi 
terjala samostojen prispevek, zato naj na tem mestu opozorim 
le na skeptičen, če že ne povsem odklonilen odnos nekaterih 
naših (zlasti liberalno usmerjenih) pedagogov in didaktikov 
do aktivnejših, v učence usmerjenih metod, do produktivnega 
dialoga, sodelovalnega pouka ipd. – in na zagovor razlage, 
predavanja in vloge učitelja kot prenašalca znanja.

Odnos do zmanjševanja deleža učenja na pamet sem že 
omenila. V podobno smer gre odziv Damijana Štefanca na 
moje pisanje o aktivnem pouku in o metodah, ki miselno in 
čustveno aktivirajo učence, pri čemer učitelj ni le posredovalec 
– razlagalec, ampak tudi spodbujevalec samostojnega učenja 
in odkrivanja (Marentič Požarnik 2004). Avtor mi očita »zdrs v 
brezdno ideološkega govora«, ki da ni zavezan iskanju resnice, 
ampak mu je namen proizvajati učinke, saj polarizira (sic!) 
tradicionalni in sodobni pouk in navaja na misel, da je nekaj 
boljše, vrednejše od drugega (str. 42). Pri tem se, zanimivo, 
opira na naslednji citat (navajam ga, da dam priložnost bral-
cem, da se sami odločijo, v čem je tu »ideološki govor«): 

»Metod sicer ne moremo a priori deliti na pasivne in aktivne. 
Na drugi strani pa jih ne moremo imeti vse za povsem enako-
vredne pri doseganju zlasti višjih spoznavnih ciljev. Vsekakor 
ima pri tem manjše možnosti na primer daljša učiteljeva 



86

monološka razlaga oziroma predavanje pa tudi dialog v ob-
liki verige kratkih zaprtih vprašanj in (vnaprej predvidenih) 
odgovorov. Več možnosti imajo metode, ki omogočajo in spod-
bujajo učenčevo miselno aktivnost ter samostojnost, kot so že 
omenjeni produktivni (progresivni) dialog, problemski pouk, 
projektno učno delo, igre in simulacije in podobno« (Marentič 
Požarnik 2004, str. 52 – in ne str. 54, kot navaja D. Š.).

V odzivu sem med drugim poudarila, da se v imenovanem 
breznu kar udobno počutim, saj sem v dobri družbi vseh tistih 
raziskovalcev in mislecev, ki so jih pri njihovem delu vodile 
določene vizije, cilji in vrednote, ki niso bili le vrednostno 
neobremenjeni iskalci »čiste resnice«, če je to v znanosti sploh 
mogoče. Sama mislim, da ni (Marentič Požarnik 2005, str. 226).

Naj za boljše razumevanje navedem še nadaljevanje prej 
omenjenega citata: »Uveljavljanje tovrstnih metod je za učitelja 
zahtevnejše, pomeni poleg obvladanja tehnik tudi korak v ne-
gotovost; s tega vidika gotovo ne velja, da bi konstruktivizem 
»odklanjal poučevanje na račun učenja« oziroma da bi kakor-
koli zmanjševal vlogo učitelja in njegovega poučevanja, kot 
mu nekateri očitajo. Prav obratno – učiteljeva vloga postane 
s tem drugačna, raznolikejša, težja. Svojo pozornost mora 
preusmeriti od tega, kar dela sam, na to, kar pod njegovim 
vodstvom delajo učenci in kar se pri tem »dogaja v njihovih 
glavah«; namesto dela po vnaprej določenem »scenariju« se 
mora znati prilagoditi vsakokratni situaciji, odgovorom in 
vprašanjem učencev, ne da bi izgubil izpred oči glavne cilje 
pouka« (ibid., str. 52). 

Gre torej za paradoksalno nezaupanje nekaterih liberalno 
usmerjenih pedagoških teoretikov do aktivnih, izkustvenih, 
bolj svobodnih, sproščenih metod, pri tem tudi do pristnejših 
odnosov in spremenjene vloge učitelja in učenca. Vztrajajo na 
stališču, da je glavna pot do »pravega«, torej merljivega, objek-
tivnega znanja učiteljevo neposredno prenašanje tega znanja na 
učence in da so druge poti, na primer prek učenčevih izkušenj, 
raziskovanja, igre vlog, dialoga … neke vrste »manipulacija«.
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Potrebujemo uspešnejše, »humanejše« 

izobraževanje učiteljev

S tem smo prišli do najpomembnejšega dejavnika pri 
uresničevanju humanejšega pouka. Na marsikateri, zlasti 
»nepedagoški« fakulteti izobraževanje učiteljev ne poteka 
tako, da bi jih primerno usposobili za tak pouk. Izobraževanje 
se ne napaja dovolj ob bogastvu spoznanj, kako postaneš 
dober učitelj, ampak vztraja na množici predavanj in izpitov 
iz številnih, pogosto med seboj nepovezanih in ne dovolj re-
levantno zastavljenih predmetov, ob zapostavljanju prepletan-
ja teorije s primerno vodenimi, osmišljenimi praktičnimi 
izkušnjami. S tem je povezano tudi občutljivo vprašanje 
se lekcije za učiteljski poklic po merilih »primernosti«, ki jo 
mnogi a priori odklanjajo. Najti primerne metode in veljavna 
merila res ni lahko, zgledovati bi se morali po pozitivnih 
primerih drugod, kjer upoštevajo sklop vidikov, kot so izkušnje 
najrazličnejših prostovoljnih dejavnosti z mladino, zrelost 
analize raznih učnih situacij, izkazani interesi in podobno.

V skladu s sodobno doktrino izobraževanja učiteljev 
(Marentič Požarnik 2000) naj bi študentje »na lastni koži« 
občutili metode, odnose in pristope, za katere pričakujemo, 
da jih bodo pozneje sami uporabljali; naj bi imeli ob dobrem 
mentorstvu možnost, da sami izvajajo vse zahtevnejše in 
obsežnejše učne dejavnosti in ob tem pridobe potrebne spret-
nosti pa tudi zmožnost sprotnega (kritičnega) razmisleka o 
lastnem počutju in ravnanju v razredu, o ravnanju drugih in o 
ukrepih šolske politike. Pri tem ne gre le za racionalno analizo; 
učitelji naj bi se vse bolj zavedali tudi »skritih vidikov« – čustev 
in potreb, tako pri sebi kot pri učencih. Eden najvidnejših 
strokovnjakov za izobraževanje učiteljev, Fred Korthagen, 
poudarja, kako v sodobnem pristopu k izobraževanju učiteljev 
»spodbujamo razvoj njihovega zavedanja teh skritih vidikov, 
saj smo prepričani, da bistveno močneje vplivajo na vedenje 
študentov kot vse teorije, ki jih spoznajo med študijem. Še 
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več, razvoj zavedanja čustev se nam zdi prvi pogoj za razvoj 
empatičnega učitelja« (Korthagen 2009, str. 9). 

Pri tem tudi učitelji, podobno kot učenci, potrebujejo »pros-
tor« in podporo, da uresničujejo svoje osebne vizije, krepijo 
občutek poslanstva v odnosu do učencev, soodgovornost 
za njihov razvoj, da pri tem osebnostno zorijo, razvijajo svoj 
zanos, ljubezen do poklica, pogum in ustvarjalnost in s tem 
pridobivajo vire moči, ki jim pomagajo prek težav, dilem in 
razočaranj ob uresničevanju bolj »človečnega« pouka, ki 
pomaga učencem ob pridobivanju smiselnega, poglobljenega 
znanja tudi osebnostno rasti.

Šola torej je lahko hkrati človeška in uspešna, a na poti do 
tja je treba preseči vrsto ovir. Prvi pogoj je, da se jih jasneje 
zavemo – in to je glavni namen tega prispevka.
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Dr. Tomaž Pisanski

MERITI ALI NE MERITI, 
TO JE ZDAJ VPRAŠANJE

Nekaj misli in pomislekov o vlogi sodobne šole

Dober učitelj je kakor osat ob poti, da niti v megli ne 
zdrsnemo v prepad, slab učitelj pa je bodičast grm na sredi poti.

Znanje in vest. Znanje oziroma spo-znanje je umeščeno v 
srčiko človekovega odnosa do sebe in do sveta, ki ga obdaja. 
Prepovedani sadež z drevesa spoznanja, svobodna volja, usod-
na zavestna napačna odločitev so postavljeni na sam začetek 
biblijske zgodbe o Adamu in Evi, o zgodovini človeške vrste. 
Ta svetopisemska zgodba pametnemu skuša dopovedati, da 
vsako novo znanje zahteva od človeka polno odgovornost in da 
ima lahkomiseln pristop k znanju in sadovom znanja lahko 
usodne posledice ne le zanj, ampak tudi za njegove potomce. 
Kratka starodavna zgodba kljub časovni odmaknjenosti nika-
kor noče zastarati, ampak se s časom še bolj prilega bistvu 
sodobnega človeka in njegovemu notranjemu šepetu vesti. 
Za verujočega je vest najkrajši most med človekom in Bogom 
oziroma tista točka, v kateri se Bog zares dotakne človekove 
duše, za neverujočega pa je racionalna razlaga za človekovo 
neustavljivo potrebo po Bogu. 

Znanost in etika. Velika razlika je med Adamom in Evo, ki 
sta zavestno posegla po drevesu spoznanja, čeprav jima je 
vest (ali Bog) jasno povedala, da bodo posledice slabe, in pa 
Noetom. Konkretnih posledic na videz nedolžnega dejanja se 
takrat Adam in Eva seveda nista zavedala, posledice pa trpimo 
še vedno. Če razumemo Noeta kot znanstvenika, si seveda 
zaradi prve pijanosti, ko je odkril vino, ne more prav ničesar 
očitati. Brez odličnega znanja gradnje ladij, brez poznavanja 
biologije mu ne bi uspelo rešiti človeštva (in živalstva). Tako 
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nas svetopisemska zgodba o Noetu pouči, da ni nujno vsaka 
inovacija slaba, da odkrivanje novega znanja samo po sebi ni 
slabo, le prav ga moramo uporabiti. 

Merjenje. Podobno lahko sklepamo tudi o merjenju. Prav 
nič ni slabega, če merimo. Merjenje in razvrščanje sodita 
na sam začetek človeške civilizacije in oboje je še dandanes 
pomembno za preživetje človeške civilizacije. Brez merjenja in 
brez razvrščanja bi ne bilo ne Egipta ne Sumercev ne Grkov 
ne Rima, pa tudi Džingiskan bi ne obstal v zgodovinskem 
spominu, saj bi mu vojska, ki jo je organiziral po desetiškem 
načelu, sicer razpadla. Brez merjenja in razvrščanja bi tudi 
tako velika civilizacija, kakršna živi dandanes na svetu, 
nikakor ne mogla obstajati. Merjenje prinaša pomembno 
informacijo o stanju stvari. Za merjenje seveda potrebujemo 
števila, številke in števke. Vse to je človek izumil že zelo zgodaj 
v svojem razvoju. Podobno kot denar. Denar je čudovit izum, 
ki je omogočil razcvet trgovine, je pa žal precej nevaren, saj 
zaradi svoje abstraktnosti pomeni abstrahirno moč, ki jo 
človek zlahka neprimerno uporablja ali zlorablja. Denar in 
merjenje – torej števila – niso niti dobra niti slaba: dobro ali 
slabo je lahko le tisto, kar na osnovi števil stori človek. 

Razvrščanje. Ko imamo opraviti z večjimi količinami, je 
nujno razvrščanje, ki je nujno hierarhično. Svet je razdeljen 
na države, države na pokrajine, pokrajine na mesta in občine. 
Mesta delimo na četrti, te na ulice, ulice na hišne številke, v 
hišah so stanovanja in v stanovanjih stanovalci. Podobno 
najdemo hierarhično ureditev tudi v Cerkvi pa v vojski in 
še bi lahko naštevali. Če bi ne imeli takšnih razvrstitev, bi 
bila seveda ogrožena civilizacija, nastopil bi kaos. Tudi šole 
imamo razvrščene: osnovne, srednje, višje in visoke. Pa pouk 
poteka v razredih, razdeljen na šolske ure. Pri manjšem številu 
učencev so možne izjeme, v velikih sistemih je dober sistem 
razvrščanja nuja, ki vsem udeleženim lajša delovanje. Prob-
lem seveda ni v razvrščanju, ampak med človekom in njegovo 
vlogo v takšnem hierarhičnem sistemu. Problema ne moremo 
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zastaviti: hierarhija da ali ne, ampak kako oblikovati sistem, ki 
bo ob enakih standardih za posameznika kar najbolj prijazen 
in sprejemljiv, pa ob tem seveda pošten. 

Šola. Tudi šola sodi med temeljne elemente vsake civiliza-
cije. Med cilji šole lahko razločimo najbolj pomembna, čeprav 
včasih precej prepletena: izobraževanje in vzgoja. Tretja di-
menzija je socializacija. V sodobnem svetu je eden glavnih 
pričakovanih rezultatov šolanja usposabljanje dijaka oziroma 
študenta za opravljanje določenega poklica. Včasih je nekdanji 
vajenec dobil na koncu šolanja ustrezno mojstrsko spričevalo – 
diplomo. Tudi dandanes dobivajo dijaki in študentje na koncu 
šolanja spričevala ali diplome. Od šole pričakujemo preveč in 
ji nalagamo preveč nalog. Namesto da bi ji prepustili predvsem 
izobraževalno in socializacijsko funkcijo, ji nalagamo tudi ce-
lotno vzgojno funkcijo. Globoko sem prepričan, da sodi vzgoja 
predvsem v družino. V prvi fazi starši, v drugi starši in otroci 
in na koncu mladostniki odločajo, komu bodo zaupali dodatno 
vzgojo (Cerkvi, skavtom, vojski, ...). Šola lahko vzgaja in sme 
vzgajati le toliko, kolikor je konsenzualno izbrano.

Šola kot sistem oziroma igra. Šolo lahko poenostavljeno 
modeliramo kot sistem oziroma nekakšno igro, v kateri igra 
več igralcev, a vsak s svojimi cilji:

• učenec
• učitelj
• ravnatelj
• starši učenca
• delodajalec
• delavec
• družba

Pri tem ima vsak udeleženec šolskega procesa svoje cilje.

Učitelj: želi na čimbolj enostaven način prenesti svoje 
znanje na učenca.

Učenec: želi na čim lažji način priti do diplome, ki mu bo 
omogočila dostop do dobre službe.
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Starši: želijo za šolarja čim boljšo izobrazbo, da bo lahko 
dobil dobro službo. Radi bi tudi, da ga tudi vzgoji v celovito 
osebnost.

Ravnatelj: želi šolo promovirati, zagotavlja denar, dela red, 
posreduje med ostalimi igralci.

Delodajalec: želi tako izšolanega učenca, da bi kot delavec 
lahko začel delati na točno določenem delovnem mestu. Rad 
bi tudi ime, informacijo, ki bi mu omogočala med dvema kan-
didatoma izbrati tistega, ki je bolje usposobljen.

Delavec: želi imel izobrazbo, ki mu bo omogočala dostop 
do dobro plačanega dela.

Družba: ima v svojih raznovrstnih pojavnih oblikah 
(država, politika, Cerkev, kultura itd.) zelo heterogene cilje, ki 
v neuravnoteženih in nestabilnih razmerah, npr. v razmerah 
tranzicije, v katerih živimo in bomo živeli še vsaj eno ali dve 
generaciji, povzročajo nenehne krize šolskega sistema. 

Konkurenca in tekmovalnost šol. Sodobna, pluralna družba 
v glavnem temelji na principih konkurence, individualne izbi-
re med ponujenimi možnostmi. Seveda gre tako pri demokraci-
ji kakor pri trgu za starodavna spoznanja, ki so šele v sodobni 
družbi doživela sistemsko varstvo. Brez načela konkurenč-
nosti, ki je podlaga svobodni volji, torej pravici individualne 
izbire, si ne moremo več predstavljati sodobne civilizacije. 
Konkurenca prinese s seboj ob izbiri tudi samoregulacijski 
mehanizem težnje po lastni izboljšavi – tekmovalnost: biti 
boljši od konkurence. Zdrava tekmovalnost šol je kvaliteta, ki v 
uniformirani družbi ni zaželena. Zdrava tekmovalnost seveda 
ne pomeni nujno zmagovanja v eni sami razsežnosti, ampak, 
nasprotno, širi dimenzije medsebojnih primerjav.  Dejstvo, da 
so nekatere šole zahtevnejše od drugih, da nekatere ponujajo 
udeležencem prijaznejše okolje, da ene nagovarjajo naravo-
slovno usmerjene dijake, da slovijo druge po izborni ponudbi 
jezikov, da so ene usmerjene v klasično izobrazbo, druge pa 
v najnovejše tehnološke dosežke, skratka, da vsaka šola po-
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skuša najti svojo nišo, v kateri bo najboljša, bogati pestrost v 
izobraževanju. Takšna pozitivna tekmovalnost je mogoča le, 
če imajo šole in z njimi učitelji dovolj svobode pri oblikovanju 
učnega procesa in pri izbiri izobraževalnih metod. Potem pa 
je stvar staršev in učencev, da poiščejo za svoj razvoj najpri-
mernejšo šolo in učitelja. 

Izbirni predmeti, da ali ne? Glede na to, da nismo vsi enaki, 
je seveda to smiselno. Z izbirnimi predmeti in pametnimi 
kombinacijami med izbirami se ob temeljnem znanju lahko 
na različnih ravneh izobraževanja omogoča širša paleta izo-
brazbenih poudarkov na isti šoli. Če se ob tem redkeje izbrani 
predmeti predavajo ciklično na dve ali tri leta, je mogoče 
doseči zadostno zasedenost razredov in jih tudi ekonomsko 
upravičiti. Ponekod omogočajo nadarjenim srednješolcem 
poslušanje predavanj na univerzi ali pa jim že na srednji šoli 
omogočajo opravljanje predmetov, ki jim kasneje prinesejo 
kreditne točke na univerzi. 

Znanje in veščina. Izobraževanje učencu širi obzorje tako, 
da mu prinaša novo znanje, uči pa ga tudi veščin. Žal sodobna 
šola vse preveč poudarja znanje na račun veščine. Veščino 
razumem tu kot sposobnost mojstra, da s primernim orodjem 
izdela mojstrski izdelek. Pri pridobivanju veščin mora učenec 
najprej dobro spoznati orodje, šele ko si uporabo orodja po-
tisne v podzavest, se lahko posveti načrtovanju izdelka in 
potem po načrtu z orodjem izdelek tudi napravi. Ni res, da 
sodobni svet ne potrebuje več veščin, le orodja so se medtem 
močno spremenila. Namesto peresa in črnila imamo na voljo 
tipkovnice in tiskalnike. Nekoč je bil šofer redek poklic, le za 
izbrance, dandanes skoraj vsak med nami obvlada umetnost 
vožnje z avtomobilom. Bistvo spoznavanja veščine je nenehno 
ponavljanje in »učenje na pamet«. Brez potiskanja znanja v 
podzavest veščine ne moremo obvladati. Ustvarjalnost se 
pojavi na naslednji ravni, ko postane orodje podaljšek uma 
in telesa. Če bi pianist vsakič iskal tipko na klavirju ali če bi 
slikar premišljeval, kako naj meša barve, bi najbrž ne prišel 
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prav daleč. Med veščine sodi tudi uporaba tipkovnice ali pa 
uporaba žepnega računala. Med veščine sodita tako branje 
kakor pisanje, uporaba slovnice in pravopisa pri pisanju ter 
računanje z oklepaji in ulomki. Zato je pojmovanje, da so 
veščine stvar preteklosti, ki jim v sodobni kvalitetni šoli ni 
mesta, popolnoma napačno. Šele obvladovanje veščin nam 
odpira pot do znanja. Pa še huje je: veščin se moramo naučiti 
od najboljših mojstrov. Če nas učijo šušmarji ali pa če se jih 
poskušamo naučiti sami, tvegamo, da se jih naučimo narobe. 
Zato se moramo učiti kaligrafije pri najboljših, zato pošiljamo 
otroke v šolo za tenis; malo je virtuozov, ki niso zgodaj hodili 
v resno šolo. Zdi se, da nikogar ne moti dejstvo, da vzgajamo 
mlade generacije, da se vse življenje mučijo s tipkanjem z 
dvema ali tremi prsti. Pa tudi kasneje je dobra šola pogosto 
odločilna. Za znanstvenika ni tako pomembno, s kakšno 
oceno je doktoriral, bolj pomembno je, na kateri šoli, in še 
bolj, pri kom je doktoriral. 

Osnovna šola in veščine. Pogosto slišimo, da so osnovnošolci 
preobremenjeni. Najbrž bi lahko z marsikatero vsebino 
počakali, da učenec dozori, in je ne bi silili v prve razrede. 
Po drugi strani pa ne smemo zamuditi trenutka, ko so otroci 
najbolj dojemljivi za sprejemanje veščin, med katere zagotovo 
sodijo (lepo) pisanje, branje, govor in računanje. Nič ni narobe, 
če se otroci naučijo Prešerna na pamet, preden ga razumejo. 
V osnovno šolo sodi tudi računalniško opismenjevanje, pred-
vsem desetprstno tipkanje in iskanje ter uporaba kvalitetnih 
internetnih virov pri samoizobraževanju. Do konca srednje 
šole bi morali dijaki obvladati plavanje, upravljanje z avtomo-
bilom, s hišnim orodjem, osnove kuhanja, presajanje lončnic, 
skrb za domačo žival itd. Ob tem bi lahko z marsikatero snovjo 
za večino dijakov počakali do srednje šole.

Meriti ali ne meriti? Doseganje standardov je najbolje 
preverjati z merjenjem. Merjenje ni novotarija sodobnega 
človeka. Že stari Grki so pravili, da je človek merilo vsemu. Pri 
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tem se seveda osveščeni sodobnik dobro zaveda nevarnosti 
zlorabe merjenja, o katerem pripoveduje že starodavni mit 
o razbojniku Prokrustu, ki je popotnika najprej izmeril in 
šele potem zanj izbral veliko ali majhno posteljo, v katero ga 
je poslal spat. Namesto da bi posteljo prilagodil popotniku, 
je nesrečneža »prilagodil« dolžini postelje. Krajše je raztezal, 
daljše pa krajšal, dokler niso izdihnili. Kljub temu težko naj-
demo katerokoli drugo načelo, ki bi nam lahko pomagalo pri 
preverjanju, ali kandidatova izobrazba zadošča standardom, 
in bi se takega načela ne dalo zlorabiti še bolj kot merjenje. 
Poleg prokrustovske zlorabe merjenja ima to načelo še eno 
veliko pomanjkljivost. Z merjenjem nikakor ne moremo zajeti 
večplastnosti in večrazsežnosti človekove izobrazbe. Vsako 
merjenje nujno reducira človekovo polnost in kakovost znanja 
na eno samo dimenzijo in nehote vpelje linearno lestvico in s 
tem rangiranje, če namesto merjenja izvajamo pri-merjanje. 
Pogosto si pri tem pomagamo tako, da merimo v različnih di-
menzijah »kvantiteto« in na ta način dobimo boljši »približek« 
za nemerljivo »kvaliteto«. Po mojem mnenju ni problem v 
merjenju. Problem je seveda v interpretaciji meritev. Običajno 
merimo zato, da bi nam rezultati meritev pomagali sprejeti 
odločitev. Osebno sem mnenja, da je bolje sprejemati odločitve 
z znanimi rezultati meritev, kakor pa če bi jih sprejemali »ad 
hoc«. Arbitrarne odločitve, ki niso osnovane na nikakršnih 
kriterijih, so po mojem dosti slabše kakor pa odločitve, ki 
upoštevajo rezultate meritev. Primer: ko jemljemo v službo 
prevajalca, ali bomo vzeli tistega, ki stran besedila prevede 
v desetih minutah in naredi tri napake, ali onega, ki po eni 
uri prevajanja istega teksta odda prevod z dvaintridesetimi 
napakami? Seveda se je potrebno zavedati, da je marsikaj, 
npr. kvaliteto, mogoče meriti le posredno, pa še takrat je ni 
mogoče reducirati na še tako dobro premišljene merske sis-
teme. Nekaterih reči pa nima smisla niti meriti niti primerjati. 
Noben objektivni kriterij ne bo mogel odgovoriti na vprašanje, 
ali je Jalovec lepši od Triglava, ali je Shakespeare boljši od 
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Prešerna. In vendar lahko govorimo o tem, koliko poznamo 
Prešerna, koliko Kosovela. Pa vendar nam meritve lahko nekaj 
povedo o nekem delu, npr. lahko merimo število njegovih izdaj 
in prevodov. Obiski razstav in galerij s stalnimi zbirkami nam 
nekaj povedo o »popularnosti« nekaterih slikarjev in njihovih 
del. Seveda pa je nujno potrebno razumeti, da je treba rezultate 
meritev ločiti od njihove interpretacije. Če bi, denimo, število 
tiskanih izvodov nekega dela izenačili s kvaliteto dela, bi pred 
leti telefonski imenik zagotovo zmagal v kvaliteti.

In kadar merjenje odpove? Šola, kot rečeno, tudi vzgaja. In 
prav pri vzgoji merjenje odpove. Šola je tudi okolje, v katerem 
preživi učenec velik del svoje mladosti. To okolje ima poleg 
splošnih zakonskih pravil tudi svoja napisana in nenapisana 
pravila, po katerih teče življenje v njej. Edino pravilo, ki bi ga 
morala dobra šola upoštevati, je, da lahko vzgaja le s svojim 
zgledom. Šola, ki živi v skladu s pravili, ki jih predpisuje, z 
učiteljem, ki živi po nauku, ki ga širi med mladimi, je dobra 
vzgojna inštitucija. Edina vzgoja, ki resnično daje rezultate, je 
vzgoja z osebnim zgledom. Zato je zelo pomembno, da je med 
besedami in dejanji kar najmanjši razkorak. Zelo hudo je, če 
učenec izgubi zaupanje v učitelja, in še huje, če učitelj zlorabi 
učenčevo zaupanje.

Razmerje med vzgojo in izobraževanjem. Menim, da je eden 
temeljnih problemov sodobne šole prav problem razmerja med 
vzgojo in izobraževanjem. Medtem ko je sorazmerno lahko 
doseči konsenz o tem, kaj je primerna izobrazba, je izredno 
nehvaležna naloga določiti, kaj je dobra vzgoja. Na srečo v 
sodobni družbi lahko uporabimo načelo konkurenčnosti. 
Če nam ena šola slabo vzgaja otroke, jih pošljimo v drugo, 
boljšo šolo. Zahtevati uniformiranje šol je po mojem mnenju 
skregano s temelji načela pluralnosti. Da, prav je, da postavimo 
enotne standarde (npr. eksterna matura), a zahtevati, da vse 
šole učence poučujejo po istem kopitu, je nesmisel. Prav je, 
da imamo šole različnih profilov. Prav je, da imamo bolj in 



99

manj zahtevne programe in učitelje. Prav je, da starši lahko 
izberejo tudi profil šole, v katero pošljejo svoje otroke. Šola in 
z njo učitelj pa morata imeti tudi možnost izbirati učence in 
jih, če niso primerni, tudi odkloniti. 

Uporaba in zloraba prava. V idealnem šolskem sistemu, 
v katerem se pari učenec – učitelj oblikujejo na podlagi 
svobodne izbire, bi morala biti uporaba pravnih sredstev 
rezervirana za situacije, ki jih tudi sicer sankcionira pravo v 
vsakdanjem življenju in bi moral par učitelj – učenec ob kon-
fliktih razpasti, preden pride do uporabe pravnih sredstev. 
Nekoč so bili v trikotniku: učenec – starši – učitelj starši na-
ravni učiteljevi zavezniki, saj so s tem, ko so zaupali del svoje 
vzgojno-izobraževalne funkcije učitelju, vedeli, da bodo le s 
skupnimi močmi pripeljali učenca do cilja: dobre izobrazbe. 
V tranziciji, ko v družbi vlada zmotno prepričanje, da so vse 
diplome enakovredne, da vsaka zagotavlja tudi delovno mesto, 
pa nekateri starši svojim otrokom poskušajo na široko tlako-
vati pot do diplome z vsemi, tudi pravnimi sredstvi. 

Spopad za šolo. Ni težko uvideti, da poteka med levico in 
desnico nenehen spopad za šolo. Tista politična opcija, ki bo 
kontrolirala vzgojo – izobraževanje je tu drugotnega pomena 
–, bo dobila v roke ključ za trajno zmago na volitvah in tako 
za dolgotrajno prevlado ne le v političnem prostoru, ampak 
v celotni družbi. Prepričan sem, da je takšna miselnost 
nesreča za vse nas. To je miselnost, ki jo najlepše ponazarja 
svetopisemska zgodba o Kajnu. Abel v njej ni pomemben. 
Zgodba nam govori, ko se nam v srcu vžge Kajnova zavist, 
ne pa takrat, ko smo krotki kot Abel. Ta nesrečna Kajnova 
miselnost je Slovence med drugo svetovno vojno pahnila v 
bratomorni spopad. V resnici ni nobene potrebe, da bi celotno 
šolo prokrustovsko naravnali v levo ali v desno, liberalno ali 
konservativno. Veliko pomembneje je, da se prepusti šoli, da 
sama izbere svojo smer po svojem kompasu. Učenci in njihovi 
starši pa bi morali imeti možnost, da izberejo tisto šolo, ki jim 
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je v nazorskem smislu in pa v drugih vzgojno-izobraževalnih 
poudarkih najbliže. V sistemu, kakršnega imamo in s kate-
rim na ravni mature z zunanjim preverjanjem znanja lahko 
zagotavljamo standarde pridobljenega znanja, lahko z mirno 
vestjo šolam prepustimo svobodo, da se odločajo, kako bodo 
izvajale svoj del vzgojnega procesa.

Demokracija in elitne šole. Dejstvo, da je vsakomur omogočeno 
šolanje, je velik dosežek sodobne civilizacije. Zelo narobe pa je, 
če standarde šol postavimo na najmanjši skupni imenovalec. 
Prav je, da imamo programe, ki so namenjeni tistim s posebnimi 
potrebami. Narobe pa bi bilo, če bolj sposobnim ne bi omogočali, 
da se v šoli naučijo več in bolje. Iluzorno si je predstavljati, da 
bi lahko pričakovali kakšno olimpijsko medaljo, če bi ne pustili, 
da se bolj nadarjeni športniki izbranemu športu posvečajo bolj 
poglobljeno. Ker so vse človeške sposobnosti zaradi statističnih 
zakonitosti porazdeljene po znani zvončasti krivulji, je seveda 
jasno, da povprečje za marsikoga ni prava izbira. Zato moramo 
tudi v demokraciji negovati elitne šole, kjer od sposobnejših 
dijakov lahko zahtevamo več. Prav sramotno je, na primer, da 
je zgodnji študij latinščine tako zapostavljen. 

Ali lahko s prevzgojo zmagamo? Ko včasih po televiziji 
opazujem fanatike in posledice njihovega delovanja, npr. 
uničenje monumentalnih starinskih kipov v Afganistanu, me 
prešine misel, kako lepo bi bilo, če se ne bi bilo treba bojevati 
proti njim, ampak bi jih preprosto, neboleče prevzgojili. Tako 
so najbrž razmišljali v Avstraliji, ko so želeli na novo vzgojiti 
mlado generacijo aboridžinov. Tako so razmišljali Turki, ko so 
vzgajali janičarje. Žal to ni pravi odgovor. Upati, da je mogoče 
zavzeti našo šolo in da bi ena stran prevzgojila otroke druge 
strani, je utopično. To ni uspelo niti komunistom pri nas, kljub 
pobojem, čeprav so imeli več desetletij časa. Edina možnost je, 
da se naučimo živeti pluralno, v spoštovanju drug do drugega.

Ali nas lahko še enkrat doleti? Zdaj, ko bolje razumemo trage-
dijo druge svetovne vojne pri nas in imamo za sabo tudi relativno 
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uspešno osamosvojitev, si moramo vsakič znova zastaviti ključno 
vprašanje: Ali nas lahko še kdaj doleti bratomorna vojna? V vseh 
vojnah, še bolj pa v vseh okupiranih državah nujno pride do 
delitve na tiste, ki podpirajo eno oziroma drugo stran, na take, 
ki se želijo vojni za vsako ceno izogniti, in na one, ki poskušajo 
izkoristiti nesrečo soseda za svojo lastno korist. To se je med 
drugo svetovno vojno dogajalo po vsej Evropi – v Franciji, na 
Norveškem itd. In vendar je bilo pri nas veliko huje. Zakaj? Pred 
razpadom Jugoslavije nikoli nisem zares verjel, da bi bil razpad 
lahko tako grozljiv. Naivno sem verjel, da je čas vojn in revolucij 
že mimo. Bojim se, da nas lahko kaj podobnega spet doleti – in 
edini, ki lahko ublaži posledice vojne, je šola.

Kako preprečiti bratomorno vojno? Bil bi domišljav, če bi 
trdil, da poznam odgovor na to vprašanje. Zdi pa se mi, da si 
premalokrat zastavljamo to vprašanje. Dokler nam gre dobro, 
dokler živimo v miru in smo siti, se zdi vprašanje nesmiselno. 
Če pa razpade država kot sistem, vreden zaupanja, ko zakon 
ne velja več, so nujne drugačne vezi med ljudmi, da se ne zgodi 
najhujše. In te vezi bi morala dati sodobna šola. To vprašanje 
bi, vsaj po mojem mnenju, moralo biti eno od osrednjih, ki naj 
bi jih obravnavala sodobna šola. 

So v politiki res vsa sredstva dovoljena? To je drugo 
vprašanje, ki bi moralo zanimati sodobno šolo. Odgovor je 
seveda »ne«, ampak če želimo mlademu človeku razložiti, zakaj 
je ta odgovor pravilen, potrebujemo veliko časa. Pri oblikovanju 
argumentov za ta odgovor pa morata sodelovati tako leva kakor 
desna stran. Če odgovorimo na to vprašanje z »da«, v bistvu spet 
odgovarjamo tako, kot sta odgovarjala Adam in Eva, ko sta do 
cilja prišla s prepovedanimi sredstvi. Če se bomo obmetavali 
s »tačrnimi« in z »oefarji«, to gotovo ne vodi po pravi poti. Abso-
lutna meja pri tem vprašanju mora biti naša vest. Šola mora 
opozarjati, da je ne pospravljajmo pod preprogo.

Ali sodi predmet religija in etika v naše šole? Osebno menim, 
da predmet brez dvoma sodi v šole. Nikakor pa ga ne bi smeli 
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vsiljevati vsem, predvsem ne antiteistom. Pet desetletij an-
titeizma je v naših krajih zapustilo pravo opustošenje. O tem na 
primer govorijo številni preimenovani kraji po Sloveniji. Neka-
teri kraji, ki so svoje ime dobili v srednjem veku in so ga pon-
osno nosili stoletja, so bili v času komunizma nasilno preime-
novani. V tranzicijskem času pa so bila pogosto, presenetljivo, 
z referendumi nova imena potrjena. To govori o izkoreninjeni 
tradiciji in nezavedanju lokalnega prebivalstva o judovsko-
krščanskih temeljih naše kulture in civilizacije. Neukemu 
nepoznavanje verskih simbolov, življenja svetnikov, temeljev 
biblije itd. onemogoča dojemanje velikega dela sakralne umet-
nosti. Nezadržna globalizacija, ki je že zdavnaj pljusknila v naše 
kraje, ko smo se nenadoma znašli pred različnimi religijami 
doma, v naši soseščini in po svetu, nas brez poznavanja in 
razumevanja osnovnih značilnosti religij postavlja v položaj 
nebogljenih opazovalcev, ki svoje odločitve utemeljujejo na 
osnovi predsodkov, ne pa dejstev. Faktografski del predmeta bi 
lahko postavili kot izbirni predmet na splošno maturo, saj se 
podoben predmet že predava na škofijski gimnaziji. Glede na 
našo zgodovino bi moralo krščanstvo, še posebej pa katolištvo, 
imeti bolj poglobljeno obravnavo. Vzgojno-nazorski del pa bi bil 
lahko odvisen od izbire šole. Koliko let bi se predmet poučeval 
in na katerih stopnjah, pa je stvar temeljitega razmisleka in 
konsenza. Najbrž bi otroci ateističnih oziroma antiteističnih 
staršev lahko izbrali zgolj predmet etika. 

Pisno ali ustno ocenjevanje? Zanimivo je, kako se sistem 
ocenjevanja lahko razlikuje po svetu. V Novi Zelandiji npr. je 
ustno spraševanje prepovedano že v srednji šoli in morajo 
temeljiti ocene le na pisnih izdelkih učencev in študentov. 
Izkušnje pri poučevanju na univerzi me prepričujejo, da 
študentje dojemajo ustni izpit bolj stresno kot pisnega. Če 
se študent na ustnem delu izpita očitno zmede, mu vedno 
ponudim možnost, da se zbere in pride kasneje dokončat 
izpit. Marsikdo odkloni takšno možnost, četudi bi si s tem 
izboljšal oceno. Ustni del izpita se mi zdi zelo primerna oblika 
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preverjanja znanja. Za učitelja je to priložnost, da preveri, če 
je odličen študent res samostojno opravil pisne dele (domače 
naloge, delne pisne izpite itd.), od študenta zahteva, da izpitno 
snov še enkrat pregleda in jo tako bolj poglobljeno spozna, 
sam izpit pa mu daje tudi možnost, da pokaže svoje znanje in 
sposobnosti, ki so pri pisnem delu omejene na ozko zastav-
ljeno vprašanje s preciznimi odgovori. Izkušnje pri maturi 
kažejo, da so rezultati ustnega izpita boljši kot rezultati pis-
nega dela izpita. 

Interno ali eksterno ocenjevanje? Vsako ima svoje prednosti 
in slabosti in vsako ima svoj namen in pomen. Med samim 
šolanjem je pogosto ocenjevanje in samoocenjevanje dober 
kazalec uspeha pri obvladovanju predelane snovi. Takrat je 
interno ocenjevanje primerna oblika ocenjevanja. Dijak ozi-
roma študent že med študijem potrebuje povratno informacijo. 
Večkratno ocenjevanje mu omogoča spremljanje uspeha pri 
učenju. Povratna informacija, ki jo dobi učenec od učitelja, 
mu olajša obvladovanje zahtevne snovi. Včasih si lahko tudi 
sošolci pomagajo, tako da se deloma učijo in »sprašujejo« 
skupaj. Pogosto opazimo, da neko snov zares obvladamo šele 
takrat, ko jo znamo razložiti drugemu. Eksterno ocenjevanje 
pa ima popolnoma druge cilje. Služi med drugim za to, da oce-
njevanje kar najbolj objektivizira in odpravi kakršenkoli dvom 
o tem, da bi povezava učitelj – učenec zavestno ali podzavestno 
vplivala na izid ocenjevanja. Nadomestek eksternega oce-
njevanja je anonimno ocenjevaje, ko učitelj ocenjuje izdelek, 
ne da bi poznal avtorja. Včasih se lahko slabostim internega 
ocenjevanja izognemo s komisijskim ocenjevanjem, ko vsaj 
del ocenjevalcev ni povezan z učnim procesom kandidata. 
Eksterno ocenjevanje je primerno vselej, ko želimo preverjati 
standarde doseženega znanja oziroma ko želimo »izmeriti« 
doseženo znanje. Vsakič ko želimo ugotoviti, ali je kandidat 
preizkus opravil ali ne, oziroma ko želimo primerjati rezultate 
kandidatov med seboj, se moramo zavedati, da nastopata 
učenec in učitelj kot par, saj lahko s statistiko posredno oce-
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njujemo tudi učitelja: ali je strog ali ne, ali njegovi učenci snov 
bolje obvladajo kot učenci njegovih kolegov na drugih šolah itd. 

Eksterno ocenjevanje kot kontrola kvalitete. Eksterno 
ocenjevanje lahko služi v pluralni družbi, v kateri vlada 
demokratična konkurenca, kot merilo za zagotavljanje kva-
litete pouka. V Novi Zelandiji so vsa vprašanja za vsak končni 
izpit na univerzah do nedavnega pošiljali v Veliko Britanijo 
na pregled. Še dandanes pa pri njih tisti, ki izpitno vprašanje 
zastavi, ni nujno tudi ocenjevalec izpita. Pri vsakem vprašanju 
mora spraševalec priložiti tudi pravilen odgovor. Komisija, v 
kateri mora biti vsaj en član izven univerze, dobi na vpogled 
celotno izpitno polo skupaj s pravilnimi odgovori in pojas-
nilom, kako so študentje vežbali posamezne teme izpitnih 
vprašanj, in da na celoten izpit pripombe, tako da ga po eni 
strani primerja s podobnimi izpiti po svetu, po drugi strani 
pa pogleda, ali so bili študentje med študijem prek domačih 
vaj in laboratorijskega dela dovolj seznanjeni z metodami za 
reševanje zastavljenih izpitnih problemov. 

Posledice neuspeha na odločilnem izpitu. Vsi poznamo 
zgodbo o Levstikovi usodi, ker ni opravil mature. To seveda ni 
osamljen primer. Znani so tudi primeri, ko kandidati ne opra-
vijo sprejemnega izpita na kakšni fakulteti, potem pa jim ista 
fakulteta omogoča isti študij kot plačljiv izredni študij. Obakrat 
gre zagotovo za napako v sistemu. Vprašanje pa je, ali lahko 
naprtimo krivdo zunanjemu preverjanju znanja. Če bi name-
sto zunanjega preverjanja uporabili kakšno drugo razvrstitev 
kandidatov, bi v primeru »numerus clausus« nekdo drug ostal 
pred zaprtimi vrati, problem bi ostal enak. Opravljena matura 
bi po mojem mnenju morala biti zadosten pogoj za vstop na 
univerzo, vedno pa bi morala biti odprta še vrata za nepredvi-
dljive izjeme, npr. sprejemni izpiti za majhen odstotek izjem. 

Ali je možen povratek? Glede na to, da smo bili pri nas v za-
dnjem stoletju priča številnim revolucijam na področju šolstva, 
se nehote oziramo nazaj. Iščemo rešitve v preteklosti. To pa je 
najhujša zabloda, o kateri govori tudi svetopisemska zgodba 
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o Lotovi ženi. Oziranje nazaj je lahko skrajno neprimerno in 
nevarno. Še posebej, če imamo za seboj izkušnjo prefinjenega 
socializma, ki nam je množično pral možgane; spomnimo se 
le usmerjenega izobraževanja. Nekateri poskušajo reducirati 
usmerjeno izobraževanje le na skupna jedra, ki naj bi nadome-
stila slovensko nacionalno in kulturno identiteto z nekakšno 
jugoslovansko nadnacionalno samoupravno osebnostjo. Nič 
manj pomemben ni bil izraziti antiintelektualizem in utopično 
socialno inženirstvo, saj so nekateri dobronamerno računali, 
da so časi splošne izobrazbe minili in se bodo npr. zdravniki 
rekrutirali iz srednjih zdravstvenih šol. Glede na to, da so se v 
Sloveniji razmere v šolstvu tako zelo spremenile, zahtevajo nov 
odgovor, ne pa poseganje po preživelih vzorcih. Naj naštejem 
le nekaj dejstev, s katerimi moramo računati, in izzivov, na 
katere moramo najti odgovore: 

1. Odstotek gimnazijcev se je zelo povečal, to pomeni, da je 
splošna kvaliteta nujno padla.

2. Odstotek študentov se je povečal, zato je tudi na tej ravni 
nujno računati v povprečju z nižjo kvaliteto.

3. Hitra rast informacijsko-komunikacijske tehnologije je 
neizbrisno zaznamovala sodobni svet in delež znanja, ki 
prehaja s starejših generacij na mlajše, se s tem manjša. S 
tem se tudi zmanjšuje uspešnost šole, da bi izobraževala, 
in veliko znanja prihaja od drugod.

4. Sprijazniti se bomo morali z dejstvom, da imamo več univerz 
in da povratek na eno samo univerzo ni več mogoč.

5. Sprijazniti se moramo z zunanjim ocenjevanjem in ga upo-
rabiti v najboljše namene.

6. Tudi izbirne predmete moramo znati uporabiti tako, da se 
poveča po eni strani izbira in se hkrati zagotovi kvaliteta.

Odgovor na naslovno vprašanje. Meriti: da, tudi v šoli! 
Menim, da so odločitve na osnovi meritev boljše od arbitrarnih 
odločitev. Problem ni v merjenju, ampak v posledicah naših 
slabih odločitev. 
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Dr. Tadej Vidmar

ŠOLA KOT KATALIZATOR DRUŽBENIH 
FRUSTRACIJ

Uvod

Šola je dandanes pod velikim pritiskom, saj nanjo pritiskajo 
tako starši kot država pa tudi stroka. Lahko se strinjamo, 
da so ena od pomembnih značilnosti sodobne družbe hitre 
spremembe (vrednot, trendov, zahtev …). Postopnost in vsaj 
relativna trajnost sta potisnjeni v ozadje.

V pričujočem prispevku bomo morda odprli več vprašanj 
kot podali kakršnih koli odgovorov. Vse preveč lahkotno 
namreč za težave iščemo krivca zunaj sebe, pri drugem. In 
šola – kakor je videti – je postala oziroma postaja »idealni« 
dežurni krivec, istočasno pa tudi neke vrste katalizator za 
probleme in težave, s katerimi so se posamezniki nezmožni 
sami uspešno spopasti oziroma si jih sploh priznati. Takšen 
položaj pa za šolo ni niti ugoden niti koristen že na kratki, kaj 
šele na dolgi rok, kaže pa tudi na nepoznavanje zakonitosti 
delovanja šole in odnosa med šolo in »družbo«.

Leta 1930 je dr. Karel Ozvald, prvi profesor pedagogike 
na Univerzi v Ljubljani in najvidnejši pedagog med obema 
vojnama na Slovenskem, zapisal: 

»Povsem prirodno je, da se sodobni duh časa in življenj-

ski stil očituje tudi v sedanjem vzgojstvu. Zato je poučno 

in potrebno, si kaj bliže ogledati odločujoče sile, ki so na 

delu, kadar človeštvo doživlja veliko življenjsko krizo. 

V takih dobah človek svojo nezadovoljnost z danim sta njem 

jako rad izraža v rekel bi besnem sovraštvu, ki bi najraje 

pometlo z vsem, kar mu ni všeč. Hkratu pa na dan prihajajo 

‘misli visokoleteče’ in snujejo se orjaški, toda nejasni načrti; 

ali istinito življenje jih največkrat prav kmalu razgalji kot 
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nerabne utopije (sanjarije) ter jih s polno težo svojega koraka 

neizprosno pohodi, ker niso bili stvarni.[Z]agovorniki ‘nove’ 

šole ‘staro’ devajo vse do tal v nič, češ ‘nova’ šola šele je prava 

šola, a ‘stara’ bi naj izginila, ker je zgolj učilnica ali prav za 

prav m-učilnica, brez najpohlevnejšega smisla za svobodo. 

Toda v istini se ‘nova’ pa ‘stara’ šola ne izključujeta med 

seboj, […] kajti šola bo v svojem jedru vedno ostala – šola.« 

(Ozvald 1930, str. 129s)

Družba

Družba se je skozi čas spreminjala – pri tem imam v mis-
lih spreminjanje vrednot, norm, pravil ... –, vendar precej bolj 
počasi in postopno kot danes. Eden izmed pomembnih de-
javnikov sodobne naglice – ki je bil vsaj sprva njena posledica, 
zmeraj bolj pa postaja tudi njen vzrok – je globalizacija. Stanje 
in pridobitve se z enega civilizacijsko-kulturnega okolja hitro 
širijo. Težava nastane, ko »nova« okolja na spremembe (še) 
niso pripravljena. V takem primeru je lahko učinek določenih 
vzorcev ali modelov, ki se širijo, nasproten od želenega ali pa 
se potencirajo njihove negativne plati. Pri širjenju oziroma 
prenašanju je zaradi tega treba biti zelo previden, saj je zmeraj 
treba izhajati iz obstoječih vrednotnih vzorcev in mentalitete. 
Kar je drugje »lepo in dobro« ali pa je vsaj videti tako, morda 
pri nas ne bo uspelo (prim. Boli, Petrova 2007; Stryker 1998).

Zdi se, da se posameznik danes v splošnem ne znajde naj-
bolje med vsemi pričakovanji, željami in zahtevami, ki jih nanj 
naslavlja sodobni čas oziroma sodobna družba. Ni dvoma, da 
je takšno stanje povezano s prevladujočim razumevanjem 
sveta in posameznika kot ekonomske in profitabilne kate-
gorije. V skladu s tem je treba vse (t.j. življenje in svet) kvanti-
ficirati, predvsem pa se na vsako stvar gleda predvsem z vidika 
koristnosti, uporabnosti in profitabilnosti – njen položaj v 
svetu se določa zgolj na podlagi njene ekonomske vrednosti in 
učinkovitosti. Če te ni, jo je mogoče odpisati. Vrednost nečesa 
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je dejansko postala izključno ekonomska in neposredno utili-
tarna kategorija – vse druge dimenzije odpadejo. 

S tem je povezan tudi neke vrste »umik« države z določenih, 
tudi javno koristnih in potrebnih področij v posamezni družbi. 
Ta umik poteka v smislu prepuščanja prostora zasebnim 
podjetjem, korporacijam in njihovi krepitvi. Javno se z veliko 
hitrostjo umika zasebnemu, prav tako pa se tudi javna ko-
rist in javni interes reducirata v korist zasebnega, kar je ena 
temeljnih značilnosti neoliberalizma (prim. Duménil, Lévy 
2005; Harvey 2005). Problematično je to, da v našem civiliza-
cijsko-kulturnem okolju česa takega nismo bili navajeni, saj 
sta bila naš razvoj in naša tradicija drugačna. Zaradi tega 
prihaja do kolizij in konfliktnih situacij. Vse omenjeno pa ne 
prispeva k občutku stabilnosti in istovetnosti posameznika 
znotraj družbe.

Šola

V tem kontekstu se pojavi pričakovanje o šoli kot o in-
stituciji, ki naj bi – kot deus ex machina – odpravila težave 
posameznikov in družbe kot celote. Od šole se, ob istočasnih 
velikih omejitvah pri njenem delovanju, pričakujejo izredni 
dosežki in rezultati, po drugi strani pa se jo označuje in 
navaja kot pomembnega krivca za obstoječe stanje v družbi. 
Če se na katerem področju izkaže kot uspešna – kar se ji sicer 
redko prizna –, potem je to razumljeno kot samoumevno in 
je velikokrat interpretirano kot zasluga raznih »spremljajočih 
okoliščin«. Če pa pričakovanj ne izpolni, potem je, če smo 
nekoliko sarkastični, kriva tudi za slabo vreme na drugem 
koncu sveta.

Ni moj namen, da bi a priori hvalil in zagovarjal našo šolo, 
vendar je tudi ne morem vnaprej in neargumentirano kritizi-
rati in obsojati. Še posebej, ker je naša šola, v skladu z evropsko 
tradicijo – t. j. s kontinentalno, posebej pa še s srednjeevropsko 
tradicijo – že vse od svojega nastanka tesno povezana z državo 
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oziroma družbo. Od takrat, ko je leta 1770 Marija Terezija 
izrekla znamenito misel, da šola je in ostaja politicum, je bil 
njen položaj jasen: šola je pomembna za državo in družbo 
(prim. Bojc 1974). Država pa je začela vzpostavljati svoj vpliv 
tudi skozi šolsko obveznost, t. j. z množičnostjo šolanja. Na ta 
način je v evropski (kontinentalni) tradiciji kakovostna javna 
šola postala eden izmed temeljev družbenega in gospodar-
skega razvoja (prim. Laval 2005). Tudi razvoj našega šolstva 
je ves čas potekal v prvi vrsti kot razvoj javne, t. j. državne šole. 

Šola ni nikakršna naddružbena in nadkulturna institucija, 
zato težko pričakujemo, da bi bilo mogoče v njej uspešno 
uveljavljati določene modele, vzorce ali metode, ki izvirajo iz 
drugačnega družbenega in kulturnega okolja, v obstoječem 
okolju pa še niso splošno sprejeti ali (še) niso postali del 
(pre)vladajoče kulture. Prav tako ne moremo pričakovati, da 
bi v njej prevladovale drugačne vrednote, kot so značilne za 
določeno družbo, čeprav si morda zanje v šoli zavestno pri-
zadevamo.

Javna šola je zavezana uveljavljati vrednote, ki so – vsaj 
minimalno konsenzualne – vrednote določene konkretne 
družbe. Če pa obstaja interes po partikularnih, t. j. delnih 
oziroma posameznih vrednotah, mora tudi obstajati možnost, 
da starši ta interes uveljavljajo v zasebnih šolah. Za take šole 
je samoumevno, da (lahko) delujejo v skladu s partikularnim 
svetovnonazorskim ali religioznim prepričanjem (prim. Krek 
1995; Pediček 1994). Javna šola pa je in mora biti enako 
sprejemljiva za vse otroke, za pripadnike takih ali drugačnih 
svetovnonazorskih in religioznih prepričanj.

Zaradi prej omenjene tradicije razvoja osnovne šole pri nas 
in razumevanja njenega položaja v družbi, je treba upoštevati 
dejstvo, da je zelo pomembno, kakšen je in bo razvoj javne šole 
– bistveno je poskrbeti za kvalitetno javno šolo (prim. Kovač 
Šebart, Krek 2009). Zasebne šole so lahko v tem kontekstu 
predvsem zelo dobrodošla dopolnitev ali »dodana vrednost« 
dobremu sistemu javnega šolstva. Sistem javnega šolstva je 
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ob upoštevanju kontinentalne tradicije boljši tako z vidika 
možnosti za socialno promocijo posameznika kot tudi z vidika 
možnosti za zmanjševanje družbene razslojenosti. Zaradi 
tega bi bila zelo slaba možnost, če bi se poskušal oslabiti ali 
celo odpraviti sistem javnega šolstva – bodisi dobrega bodisi 
slabega – in po zgledu »izbrane tujine« uvajati nekaj, kar ni v 
duhu in skladno niti s tradicijo niti s kulturno in družbeno 
percepcijo vzgoje in izobraževanja pri nas. 

Katalizator

V sodobni pluralni in globalizirani družbi so starši pri 
vzgoji svojih otrok v precej težjem položaju kot nekoč, po sledica 
česar je povečana negotovost. Z vseh strani so skorajda za-
suti z nasveti in navodili glede vzgoje, ki si včasih med seboj 
tudi nasprotujejo. Starši nasvete iščejo, saj bi želeli svoje 
otroke vzgojiti kar najbolje. Veliko sodobnih »strokovnjakov« 
s področja vzgoje, predvsem od druge polovice 20. stoletja 
naprej, pa stvari precej poenostavlja in jih formulira ter »za-
pakira« kot všečne »instantne« rešitve, kjer je dovolj slediti 
»navodilom za uporabo«. Včasih se zdi, kot da tekmujejo, kdo 
bo vzgojo (pa tudi izobraževanje) predstavil bolj prijazno in 
igrivo (prim. Egan 2009). Ob tem pa marsikdo izmed njih 
namerno ali zgolj iz nevednosti spregleda pretekla spoznanja 
z omenjenega področja in njihovo usodo – njihov morebitni 
uspeh ali neuspeh. Ali pa premalo premišljeno prevzamejo 
ideje in koncepte, ki so se razvili v drugačnem kulturnem in 
socialnem okolju in jih – morda tudi zaradi lastne promocije 
– poskušajo prenesti k nam. 

Vzgajati je izredno odgovorna naloga, saj gre za priza-
devanje za načrtno oblikovanje, razvijanje, spreminjanje 
posameznikove osebnosti v skladu z določenimi vrednotami. 
Pri nekritičnem in nereflektiranem upoštevanju nekaterih, še 
zmeraj »sodobnih« trendov v šoli (kot npr. absurdno razume-
vanje človekovih oziroma otrokovih pravic, prijaznosti ter 
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partnerstva med učitelji in učenci) bi morali problematizirati 
tudi pojem vzgoje. 

V tem smislu pa se tudi ne bi smele mešati in zamegljevati 
vloge v vzgojnem procesu. Vzgojitelji (starši, učitelji, drugi) že 
zaradi svoje funkcije ali položaja vzgajajo (t. j. vzgojno delujejo), 
česar se morajo zavedati, ne pa da to svojo odgovornost prela-
gajo na razne druge dejavnike, bodisi na osebe ali na institucije 
(prim. Kovač Šebart, Krek 2009; Lenzen 2000; Peček 1998).

Starši nedvomno želijo, da bi bili njihovi otroci »dobro« 
vzgojeni, da bi bili vzgojeni v skladu z njihovimi vrednotami, 
prepričanji, ki pa so kulturno in družbeno pogojeni. Zaradi že 
omenjenih dejavnikov pa so sami negotovi in dezorientirani, 
imajo občutek nemoči, frustracije in tega enostavno ne znajo 
ali ne zmorejo narediti. Zato še toliko bolj pričakujejo, da bo 
to zanje in namesto njih naredila šola. Pričakujejo, da bo šola 
vzgojila njihove otroke, kot bi jih v idealnih razmerah vzgajali 
in vzgojili sami. Pričakujejo, da bo šola vzgojila njihove otroke 
tako, da bo v celoti uresničen njihov vzgojni ideal. Ker sami 
tega ne znajo ali ne zmorejo, zahtevajo to od šole, vendar na 
žalost v smislu sodobnih »pogodbenih« razmerij, ki jih ra-
zumejo zelo enostransko. Otrok po takem prepričanju zaradi 
šolske obveznosti mora hoditi v šolo, zaradi česar ga je šola 
dolžna vzgojiti in izobraziti – pri tem pa se starši praviloma 
sami dojemajo kot izvzeti iz tega »pogodbenega« razmerja v 
smislu: »Tu imate otroka in ga vzgojite ter izobrazite, jaz pa 
bom zgolj nadzoroval učinke.« Seveda je takšno izhodišče 
popolnoma napačno, vendar nihče ne stori ničesar, da bi ga 
spremenil, saj ustreza tako staršem kot tudi oblasti oziroma 
državi. Dejstvo je, da šola, po naravi stvari, omenjene zahteve 
in pričakovanja ne more izpolniti na tak način, zato pade 
krivda nanjo, v smislu, da ni opravila svojega dela »pogodbe«. 
Zelo hitro je deležna kritik, da ne opravlja svojega poslanstva, 
čemur sledijo zahteve in prepričanje, da jo je treba spremeniti, 
da bi jo bilo treba bolj približati potrebam in zahtevam časa 
(prim. Laval 2005; Peček 1998).
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Šola, pri čemer mislimo javno oziroma državno šolo, je, kot 
je bilo že omenjeno, tesno povezana z družbo in državo (prim. 
Althusser 2000). Je institucija konkretne družbe, njen konsti-
tutivni element, je pravzaprav, na določen način, tudi zrcalo 
družbe, ne pa nekaj, kar bi bilo od družbe ločeno in bi nanjo 
bolj ali manj neodvisno delovalo. Vzgoja v šoli poteka, če se 
omejim na njeno vzgojno funkcijo, v skladu z vrednotami, ki 
so opredeljene v najvišjih državnih aktih. Vzgojni cilji šole se 
ne razlikujejo in se ne morejo razlikovati od vrednot oziroma 
norm in pravil konkretne družbe oziroma države, v kateri 
določena šola deluje. 

Tudi učitelji, ki delajo, t. j. poučujejo, v šoli, so del konkretne 
družbe, v njej živijo in aktivno sodelujejo. Tudi sami so lahko 
starši, ki imajo pri vzgoji svojih otrok podobne težave kot drugi. 
Razlika je sicer v tem, da učitelji so – oziroma naj bi bili – 
strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje in naj bi vedeli, kako 
»pravilno« vzgajati. Kljub temu pa niso imuni na prej omen-
jene težave, s katerimi se spopadajo drugi. Tudi sami so bili 
vzgajani in izobraževani v kontekstu določene družbe, njene 
vzgojne in izobraževalne pa tudi svetovnonazorske tradicije 
(prim. Althusser 2000; Kovač Šebart, Krek 2009; Peček 1998). 

Postavlja se vprašanje, kako bo učitelj vzgajal v duhu 
določenih vrednot, pravil in norm, če je vsakodnevno mogoče 
videti, kako se kršijo, sprevračajo in omalovažujejo – pa četudi 
bi sam bil prepričan o njih? Ob tem pa naj bi učitelj take vred-
note, norme in pravila privzgojil učencem, ki so otroci ravno 
tistih, ki jih kršijo ali se postavljajo nad njih – istočasno pa od 
šole zahtevajo, da njihove otroke vzgaja in tudi vzgoji v skladu z 
njimi. Pri tem pa šole ne podpirajo pri njenem delovanju in ji ne 
pomagajo, ampak ji pomoč celo odrekajo in, bodisi zasebno bo-
disi javno, v očeh otrok spodkopavajo njeno veljavo (avtoriteto). 
Za lastne napake in neuspehe pri vzgoji brez zadržkov okrivijo 
šolo in – tudi z odvetniki – dajejo svojim otrokom potuho, ko 
bi šola želela vzgojno ali kakorkoli drugače ukrepati. To ve-
likokrat počnejo tudi z namenom »podkupovanja« svojih otrok 
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oziroma »odkupovanja«, ker sami zanje ne najdejo dovolj časa, 
tako pa najdejo skupnega »nasprotnika«. Jasno je, da šola dela 
napake, ki jih je treba odkrivati in odpravljati, pri čemer pa bi 
bilo ne samo zaželeno, ampak tudi nujno sodelovanje staršev 
in šole (prim. Laval 2005).

V zgodovini je vsaj že od 16. stoletja, še posebej pa od časa 
razsvetljenstva naprej veljalo, da je vzgoja sicer primarno 
naloga družine, vendar starši pošiljajo svoje otroke v šolo, 
ker sami za njihovo vzgojo – in izobraževanje – bodisi nimajo 
časa ali znanja, tam pa so za to usposobljeni učitelji oziroma 
vzgojitelji. Ker je bil torej del nalog družine prenesen na šolo, se 
je tako pedagoškim teoretikom kot praktikom in tudi staršem 
zdelo samoumevno, da se na šolo, t. j. na učitelje in vzgo-
jitelje, prenese tudi del starševskih pravic in dolžnosti (prim. 
Vidmar 2004). V ta kontekst spadajo tudi jasno opredeljene 
vloge v vzgojnem procesu, ki so, konec koncev, tudi neke 
vrste pri prava na vlogo oziroma na vloge kasneje v življenju 
v določenem socialnem okolju, državi. Znani pedagog iz prve 
polovice 20. stoletja je zapisal:

»Moje osnovno načelo je vselej bilo: čim več zahtev do človeka, 

hkrati s tem pa čim več spoštovanja do njegove osebnosti. 

[…] Če zahtevamo od človeka veliko, je že v tem tudi naše 

spoštovanje; prav zato, ker zahtevamo, in prav zato, ker se 

ta zahteva izpolnjuje, človeka tudi spoštujemo« (Makarenko 

1956, str. 206).

Podobno kot staršem, četudi še bolj neutemeljeno in 
populistično, je vloga šole kot krivca za stanje v družbi 
»primerna« za državo oziroma oblast. Velikokrat celo v funk-
ciji obrambnega mehanizma, ko oblast lastne neuspehe 
reševanja družbenih in ekonomskih problemov projicira v 
šolo, četudi je (javna) šola družbena institucija in dejansko 
eden najpomembnejših aparatov države (prim. tudi Althusser 
2000). V takem primeru oblast na šolo preusmerja ost nezado-
voljstva, ki je lahko posledica raznih frustracij in neuspehov pri 
spoprijemanju z družbeno, gospodarsko in socialno realnostjo. 
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Šola se tako znajde v nezavidljivem položaju, saj dejansko 
nima koga »zaprositi« za pomoč. Kot neuspešno in krivo za 
težave jo opredeljujejo tako starši, torej družba v najširšem 
pomenu, kot tudi njen ustanovitelj in »skrbnik«, t. j. država 
oziroma oblast. Pri tem je možno, da ima država oziroma 
oblast pri kritiziranju šole tudi čisto partikularne politične 
interese, ki pa po navadi vseeno sovpadejo s prej omenjenimi 
frustracijami staršev. Eni in drugi potem izkoristijo možnost 
za (neosnovano) kritiko in preusmeritev pozornosti v smislu 
»kamnanja nedolžnega« – pri čemer umanjka tisti, ki bi 
kamnajoče vprašal po upravičenosti njihovega početja. 

Posledično se večinoma začnejo oblikovati zahteve po 
spremembah in reformiranju obstoječe šole, tako v orga-
nizacijskem kot – seveda predvsem – v vsebinskem smislu. 
Reforma bi morala biti hitra in radikalna, so prepričani tako 
starši kot država – to bo pomagalo šoli, to jo bo spremenilo na 
bolje. Velikokrat se razne zahteve zreducirajo na vodilo: Več 
vzgoje! To bo rešilo šolo in družbo! 

Tovrstne situacije pa v precejšnji meri bolj ali manj uspešno 
izkoriščajo tudi razni »strokovnjaki« za vzgojo, ki želijo uve-
ljaviti svoje parcialne interese, ne glede na to, ali so svetovno-
nazorski ali organizacijski (neverjetno, kako se vsakdo, četudi 
je zgolj babica/dedek, ki ima šoloobvezne vnuke, ali doktor/
ica znanosti s kateregakoli področja, čuti kompetentnega, da 
o šoli strokovno razpravlja!). V drugačnih razmerah zaradi ne-
reflektiranosti ali celo škodljivosti svojih zahtev nikakor ne bi 
naleteli na posluh, tako pa se srečajo in zedinijo tudi drugače 
antagonistične ideje – druži jih namreč zahteva po takojšnji 
reformi, kar kaže na nepoznavanje zakonitosti vzgojnega pro-
cesa in odnosa med vzgojo in »družbo«. V takšnem vzdušju pa 
so velikokrat preslišana in neupoštevana tako opozorila kot 
nasveti resničnih strokovnjakov za vzgojo in izobraževanje.

Oblasti lahko tako stanje ustreza, saj se preusmeri pozor-
nost z drugih družbenih problemov, istočasno pa posledično 
lahko dobi večjo moč pri obvladovanju šolstva ter vnese svojo 
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partikularno ideologijo v splošni nabor vzgojnih ciljev šole. To 
ji v drugačnih razmerah praviloma ne bi uspelo. 

Zaradi družbene določenosti bo šola po vsaki tovrstni ad hoc 
reformi in poskusu večjega prilagajanja konkretnim družbenim 
razmeram oziroma celo njihovi anticipaciji, kar je tudi posledica 
širših dogajanj v svetu ter nekritičnega sprejemanja globaliza-
cijskih postavk in norm, najverjetneje ponovno – ali pa še bolj 
– »neuspešna« pri svojem vzgojnem delu. To pa se bo dolgoročno 
odražalo tudi v uspešnosti in »kondiciji« celotne družbe.

Analiza

V nadaljevanju bom na podlagi prej opredeljenih značil-
nosti in zakonitosti šole, vzgoje in izobraževanja na kratko 
obdelal nekaj aktualnih pobud oziroma zahtev v zvezi s spre-
membami šole. Te zahteve so morebiti sicer dobronamerne, 
težava pa je v tem, da izzvenijo vse preveč »zdravorazumsko«, 
idealistično in demagoško-propagandno, saj ne upoštevajo 
prej omenj enih zakonitosti in procesov, ki potekajo znotraj 
vzgoje in izobraževanja ter med šolo in družbo. 

Na ta način – ko avtorji in pobudniki niso strokovnjaki 
s področja vzgoje in izobraževanja, so pa znane javne ali 
medijske osebnosti, kar daje tem zahtevam (pre)veliko težo v 
javnosti – se še dodatno vzbuja prej omenjeni občutek nego-
tovosti in nelagodja zainteresiranih v zvezi s šolo. Istočasno 
pa se na ta način ustvarja vtis, da je obstoječa šola res zelo 
slaba in nekompetentna. 

Nekatere izmed tovrstnih pobud in zahtev lahko kot 
zavajajoče ali neprimerne opredeljujemo z dveh vidikov:

– z organizacijsko-tehničnega in vsebinskega: 

• Zahteva po vsem dostopni in brezplačni šoli: Osnovna šola pri 
nas je brezplačna in vsem dostopna, četudi so obstajale in 
še obstajajo težnje, da bi se z raznimi racionalizacijami javne 
šolske mreže ali s preferiranjem zasebnih šol v škodo javnih 
to spremenilo (prim. Manifest za odlično javno šolo 2009).
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• Ocenjevanje ni namenjeno selekciji, ampak vrednotenju 

lastnega napredka, pri čemer bi šola morala spodbujati 
učenca pri razvoju njegovih potencialov itn. (prim. Manifest 
za odlično javno šolo 2009). Takšna zahteva je zavajajoča 
– lahko bi jo uvrstili tudi med politično-ideološki govor –, 
če ni pojasnjeno, za katero ocenjevanje gre – za tisto ob 
zaključku šolanja ali redno med šolanjem. 

– s terminološko-pomenskega: 

• Zahteva po šoli, ki bi pripravljala na boljše življenje, za boljšo 

družbo: Ni je politične, ideološke ali religiozne opcije, ki si 
v svojih programih ne bi za omenjeno prizadevala. Na ta 
način, brez sočasnega konkretnega strokovno-pedagoško 
utemeljenega predloga za izboljšanje, se zmanjša kredi-
bilnost takih zahtev (prim. Manifest za odlično javno šolo 
2009).

• Zahteve po najboljših (učiteljih, ravnateljih ...): To je 
senzacionalističen način naslavljanja zahtev, ki nima 
nikakršne strokovne utemeljitve in ga lahko opredelimo 
kot politično-ideološkega pa tudi diskriminatornega. Prav 
tako je v nasprotju z zahtevami po šoli, ki bi bila sodelovalna 
in ne »kompetitivna«. Stroka, če bi jo vprašali, bi rekla, da 
zahteva in si prizadeva za kvalitetne učitelje, ravnatelje … 
(prim. Manifest za odlično javno šolo 2009).

• Učiteljevanje je poslanstvo, ne poklic (učitelj bi moral biti 

ljubeč, sočuten, svoboden, samostojen, strokovno odličen): 
Vsak poklic ima poslanstvo, vendar moralne kategorije ne 
morejo biti selekcija za poklic. Biti učitelj je vsekakor poklic, 
vendar ga mora posameznik opravljati z veseljem in si ga 
želeti. Izraz poslanstvo bi v tem kontekstu lahko upora-
bljali kvečjemu z vidika posameznika – da nekdo čuti, da je 
prepričan, da je »poklican« za učitelja – ne pa z vidika poklica 
kot celote. V tem primeru bi bilo treba vlogo učitelja izenačiti 
z vlogo (katoliškega) duhovnika ali duhovnega voditelja, kar 
pa bilo neprimerno (prim. Manifest za odlično javno šolo 
2009). Že veliki humanist Erazem Rotterdamski je zapisal, 
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da je veliko lažje opredeljevati lastnosti in atribute idealnega 
učitelja, kot pa najti kogarkoli, ki bi dejansko ustrezal temu 
idealu (prim. Sowards 1988, str. 125).

• Zelo nepremišljena, pravzaprav pa tudi nevarna je zahteva 
oziroma pobuda za »sprejemne izpite za vpis na pedagoške 

študije«, t. j. za preverjanje primernosti oziroma nadarjenosti 
kandidatov za izobraževanje za učitelje. Z njo povezani sta 
tudi »zahteva po intenzivnejšem razvijanju čustvene, socialne 

in duhovne inteligence« ter po fakultetnem izobraževanju 
učiteljev, kjer jih »profesorji poučujejo s svojim zgledom« 
(prim. Manifest za odlično javno šolo 2009).

Take zahteve so problematične z več zornih kotov, saj se 
v izobraževanje učiteljev uvaja nov diskurz, ki ne temelji na 
strokovnih in znanstvenih argumentih oziroma podlagah, 
ampak na intuitivnih, kar lahko posledično negativno vpliva 
tudi na šolstvo. Zmanjšuje se pomen znanja (sistematika, 
racionalnost), poudarja pa »občutek« (intuicija, čustva, dožive-
tje), ta pa se v različnih življenjskih obdobjih spreminja, zato 
na njem ni mogoče utemeljevati in graditi ciljev šole. Sliši se 
sicer lepo in spodbudno, težava pa v šoli nastopi, ko je treba 
ovrednotiti dosežke oziroma učinke izobraževanja. Ali naj 
bo vrednotenje prepuščeno izključno (trenutni) subjektivni 
presoji in logiki trenutnega ocenjevalca? Kjer ni jasno po st a-
v ljenih meril vrednotenja, prihaja do možnosti vrednotenja in 
selekcije na podlagi osebnostnih lastnosti, česar pa si zaradi 
velikih možnosti zlorab nikakor ni želeti. 

Zahteva po preizkusu nadarjenosti kandidatov za učiteljski 
poklic pa bi lahko ponovno odprla staro vprašanje: Ali se 
učitelj »rodi« ali to lahko »postane« oziroma se lahko nauči? 

Z odgovorom na to vprašanje je bil v zgodovini povezan tudi 
družbeni položaj učitelja in kaj lahko bi se zgodilo, da bi se 
zgodovina ponovila. Znano je, da je bil ugled (elementarnega) 
učitelja dolgo nizek, saj je bil v stari Grčiji in Rimu razumljen 
zgolj kot tehnik, kasneje – od sv. Avguština naprej – pa kot 
»prebujevalec« oziroma »spodbujevalec« človeku vrojenega 
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znanja. Znanja kot božjega daru, torej tudi nadarjenosti, se 
ni spodobilo »prodajati« naprej. Šele Tomažu Akvinskemu je 
v 12. stoletju uspelo spremeniti tako razumevanje učitelja, 
s čimer je omogočil – takrat sicer zgolj še univerzitetnikom 
–, da vse znanje ni bilo razumljeno kot božji dar. Posledično 
so smeli učitelji za svoj trud pri pridobivanju in prenašanju 
znanja, t. j. pri poučevanju, zahtevati določeno nadomestilo 
(prim. Vidmar 2009). 

Sicer je bil položaj učiteljstva še naprej načeloma slab, se je pa 
začelo z razsvetljenstvom zmeraj bolj razvijati tudi prepričanje, 
da za (uspešno) poučevanje ne zadostuje zgolj nadarjenost, 
ampak so potrebna tudi določena strokovna, danes rečemo 
temu pedagoška znanja. Prelomnico je pomenila Herbartova 
utemeljitev pedagogike kot znanosti o vzgoji in izobraževanju – 
posameznika je mogoče naučiti poučevati in opravljati poklic 
učitelja, četudi morda ni najbolj nadarjen. To je po srednji Evropi 
in drugod spodbudilo zahteve po boljši izobraženosti učiteljev 
in nastanek učiteljišč, saj za poučevanje ni zadostoval več le 
talent, ampak je bilo potrebno (tudi) znanje. Posledično se je na 
ta način začel tudi bistveno izboljševati družbeni in ekonomski 
položaj učitelja (prim. Blankertz 1982; Peček 1998). 

V 21. stoletju pa se ponovno pojavljajo ideje – in celo za hteve 
–, da je pomembno, da je kandidat za učitelja nadarjen za 
poučevanje. Taka logika lahko v ekstremu – našo na gnjenost 
k ekstremom kaže tudi dogajanje v zvezi s problematiko (ne)
razumevanja otrokovih pravic na področju vzgoje in izobra-
ževanja v 20. stoletju – spet zavrne argumente Akvinskega 
in pripelje do Avguštinove paradigme, njene posledice pa so 
znane. 

Pa četudi bi že sprejeli tezo o primernosti preizkusa na da-
r  je nosti učiteljskih kandidatov, se postavi več vprašanj, ki te 
teze ne postavljajo v nič bolj prijazno luč, namreč kdo bi bil 
tisti, ki bi ocenjeval kandidate in po kakšnih merilih? 

Ali bi se nadarjenost za učiteljski poklic preverjala kot v 
umetniških disciplinah ali pa bi psihologi izdelali posebne 
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teste, ki bi jih potem kandidati reševali? Kdo bi takšne teste 
standardiziral, da bi bili veljavni? 

Ali bi šlo za preverjanje teoretske ali praktične nadarjenosti 
za poučevanje in kaj je to? Vprašanj in argumentov, ki kažejo 
na nesmiselnost takih idej in zahtev, je še veliko.

Zaključek

Pobude in zahteve po kakovostni javni šoli, ki jih posredu-
jejo različne skupine civilne družbe, so lahko zelo koristne, 
saj pomagajo stroki in politiki pri uveljavljanju določenih 
spoznanj tako v šolski zakonodaji kot v vzgojno-izobraževalni 
praksi, zato jim je treba pozorno prisluhniti. 

Z vidika učinkovitosti in možnosti utemeljene racionalne 
argumentacije pa so lahko težavne tiste zahteve, ki spreminjajo v 
začetku omenjeno paradigmo evropske tradicije vzgoje in izobra-
ževanja v javnih/državnih institucijah. Za uspeh v prizadevanjih 
za boljšo in kakovostnejšo šolo je treba po eni strani pobude in 
zahteve utemeljiti in argumentirati v duhu evropske kulturne 
tradicije, po drugi strani pa morajo biti te tudi uresničljive. 

Čisto na koncu naj navedem še kratek odlomek iz tridesetih 
let dvajsetega stoletja, to pot iz prispevka dr. Stanka Gogale, enega 
najpomembnejših slovenskih pedagogov po drugi svetovni vojni:

»Vzgojni pesimizem seže tudi na stran vzgojiteljev, ki naj bi 

vodili vzgojno oblikovanje. Komur je jasno, koliko dobre volje, 

kako globoko prepričanje in koliko vere je potrebno za vzgojno 

delo sploh, ta bo uvidel, da je vzgojitelju pač zelo težko ob 

spoznanju, da ima v življenjski praksi močnega nasprotnika. 

Zato ni čudno, če vzgojitelji obupujejo nad svojim delom in 

če že vnaprej nimajo tako trdne vere v uspešnost vzgajanja. 

Oni cinizem in ono posmehovanje vzgajanju in vzgojiteljem, 

ki ga je polno v sodobnem življenju, se je do neke mere prijelo 

tudi vzgojiteljev in gojencev, tako da nihče nima več prave 

in trdne volje, da bi dosledno in sistematično vzgojno ob-

likoval oziroma sprejemal vredne vzgojne nasvete. Ta obup 



121

nad uspešnostjo vzgajanja, ki ga deloma najdemo tudi pri 

najboljših gojencih in vzgojiteljih, je najtežji vzgojni problem 
našega časa in sodobnega človeka« (Gogala 2005, str. 289). 
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DISKUSIJA

1 

Vid Snoj
Spoštovane gospe in gospodje, nekoliko zamujamo, spet 

se nam mudi. Verjamem, da so vas predavanja, ki smo jih 
poslušali dopoldne, dovolj razvnela in da bo moja vloga pri 
vodenju razprave zgolj formalna, torej da bom nekakšen 
urejevalec prometa. Naš gostitelj, gospod Milan Knep, me je 
opozoril, da morajo biti vprašanja in odgovori kratki, dolgi 
ne več kot tri minute, kar seveda pomeni, da vas bom moral 
»štopati« in po potrebi ustavljati, tudi z verbalnim nasiljem, če 
ne bo šlo drugače (smeh). To o nasilju seveda ni bilo Milanovo 
navodilo, ampak sem zdaj sam dodal. Torej začnimo! Prosim!

 
2

Milica Kač
Lep popoldan želim! Upam, da bom dovolj kratka in dovolj 

jasna. Dopoldan smo se z aplavzom zahvalili vsem govorcem, 
sedaj pa bi rada omenila še nekatere stvari, s katerimi bi 
pokazala, s čim se povsem ne strinjam, in tako izzvala še 
kakšno pripombo.

Spomnila se bom najprej na svoje študente: vedno na 
koncu ciklusa predavanj izvedem anketo o tem, kaj se jim 
je zdelo dobro, kaj slabo in kakšne spremembe predlagajo. 
Pred kratkim me je potem na hodniku ogovorila študentka 
(nisem je prepoznala, saj je bilo več kot tri leta po tistem, 
ko je pri meni poslušala kemijo in jih je v skupini okoli sto 
šestdeset). Takole je povedala: »Končno vem, kaj mi je bilo 
na vaših predavanjih všeč. Ali vam lahko sedaj povem tisto, 
kar ste me takrat na koncu v anketi vprašali?« »Ja, prosim! 
Greva na kavo tjale v kuhinjo?« In nadaljevala je: »Veste, kaj 
je bilo najboljše pri vas? Nikoli se vam ni mudilo!« Všeč mi je, 
da sem uspela predavanja iz kemije vsaj za nekatere preseliti 
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na tisto prijetnejše področje pogovora in skoraj preigravanja, 
da jih je potem lahko študentka označila z besedami: »Vam 
se pa ni nikoli mudilo.«

Že ko so mi v bolonjskem programu število razpoložljivih 
ur zmanjšali na polovico – pa ne bom komentirala naprej ... 
Napačno se mi zdi, da študente, še prej pa dijake, postavljamo 
pred izbire, ki jim niso in ki jim ne morejo biti kos. Eno je 
vprašanje: »Kakšna se vam zdijo predavanja?«, nekaj povsem 
drugega pa je vprašanje: »Kaj bi pa vi radi, da vam predavamo?« 
Če bi otroke spraševali o tem, kaj bi hoteli jesti in bi jih pri tem 
poslušali, bi bili čez tri dni vsi zaprti zaradi čokolade, čez en teden 
pa vsi pri zdravniku. Ne preveč spraševati, kaj bi. Naša stvar, 
stvar učiteljev, je, da snov tako ponudimo, da je užitna, prebav-
ljiva. Ne smemo študentov in dijakov postavljati pred odločitve, 
ki presegajo njihove moči. Mislim, da gre za dve stvari, ki sta zelo 
pomembni: dovolj časa in samoumevna hierarhija pri pouku. 

Tretje pa so tisti odgovori na prvo žogo, ko hočemo kar naj-
bolj preprosto definirati – če že ne razložiti – najbolj splošno 
veljavne stvari. Npr. razliko med fizikalnimi in kemičnimi 
spremembami. Tisti, ki smo se nad tem že kdaj resno zamislili, 
smo začutili, da se razlika pogosto izmika. Ker pa bi v šoli radi 
povedali nazorno, preprosto in pravilno, smo v zadregi. Ko smo 
začeli s kemijo v sedmem razredu, smo se najprej naučili, da je 
to veda, ki obravnava snov in njene spremembe. Pri tem nam 
ni bilo treba vedeti, kakšne te spremembe so. Potem smo pa 
začeli žveplo sežigati, pa malo tisto vohati. Botaniko je treba 
učiti na travniku, Prešerna pa na pamet, kot smo danes tako 
lepo slišali. Zato je pogosto tisto, kar dobimo z igranjem vlog pa 
poudarjanjem enakopravnosti (enakosti) pri pouku, podobno 
tistim trenutkom, ko gospod Anton Komat na televiziji, ko je 
treba konkretno odgovoriti na kakšno kemijsko vprašanje, 
izjavi, da so resni inštituti to analizirali.

In končno še čisto na kratko, saj smo bili dosti opozorjeni 
na to, da je treba spremembe počasi uvajati. Pokojni nadškof 
Šuštar mi je rekel: »Da se kaj spremeni, gospa Milica, je treba 
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jasnih znamenj na nebu in na zemlji.« Mislim, da je to mo-
drost, ki jo je vredno upoštevati. Naj omenim samo še dvoje: 
izobraževanje Agathe Christie je potekalo tako, da sta z mamo 
skupaj brali Dickensa, in Marie Curie je s kolegi ustanovila 
šolo za otroke tega akademskega kroga. Prvo vprašanje, ki so 
si ga postavili pri oblikovanju predmetnika, je bilo: kako tisto, 
kar je le treba povedati, narediti tako kratko in razumljivo, 
da bodo imeli otroci dovolj časa za tisto, kar jih po srcu zares 
zanima. Hvala, da ste me poslušali.

3

Rafko Valenčič

Dovolite, da dodam nekaj besed k pravkar rečenemu. Spo-
minjam se misli profesorja Antona Trstenjaka, ki je pri filozofiji 
razlagal pomen besed »ex nihilo nihil«, iz nič ni mogoče ničesar 
narediti, tudi ničesar pričakovati. 

Morda preveč predpostavljamo, kaj vse otroci vedo ali bi 
morali vedeti. Pedagoški proces je nenehna nadgradnja tega, 
kar že vedo. Tudi študentom in odraslim je treba kdaj pojasnje-
vati preproste stvari, npr. razložiti vsebino nekega predmeta, 
pojasniti kako vprašanje. Predavam pastoralno teologijo, ob-
časno tudi moralno. Kaj je vsebina slednje, nekateri vedo, saj 
se beseda moralno (moralka) pogosto uporablja, pastoralna 
teologija pa redkeje. Poslušalcu je tuje ime, vsebina še bolj. 
Treba je torej zadevo razložiti. 

Kaj hočem reči? Če pedagogi in starši ne vedo, kaj naj 
posredujejo otrokom, učencem ali študentom, bodo težko 
uspešno opravljali svojo službo. Njim mora biti najprej jasno, 
kaj hočejo povedati in kaj doseči. Nujen je tudi feedback, ki bi 
ga morali v pedagoškem procesu bolj upoštevati. 

Nekaj primerov. Starši vedo, kakšno hrano potrebujeta 
otrok in mladostnik za normalno rast, sicer bosta sama izbi-
rala le po okusu. Tudi pedagog mora vedeti, kaj mora učenca 
naučiti in kako to doseči. Pedagoški proces mora vedeti, 
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kam želi učenca pripeljati. S tem ne determiniramo ne sebe 
ne učenca. Menim pa, da gre današnja pedagogika preveč v 
pozitivistično smer: zahteva naštevanje podatkov, opravlja 
ankete in statistike, ugotavlja mnenja in odločitve z dviganjem 
rok in podobno. Manj je pozorna na način, kako učenci tvarino 
razumejo in kako izražajo svoja mnenja. Gotovo morajo starši 
in pedagogi upoštevati tudi mnenja, predloge in pričakovanja 
otrok oziroma učencev. S tem ovrednotijo njihovo misel in jo 
vključijo v pedagoški proces. Kot asistent študentske skupine 
sem vsako leto pripravil načrt in program dela, v katerega 
smo skupno vključili tudi njihove predloge. Ob koncu leta pa 
smo skupno povzeli dobre in manj dobre strani našega dela.

4

Milan Knep

Odkar pomnim, se sprašujem, kaj je v ozadju dveh diam-
etralno različnih pedagoških pristopov. Doslej še nisem našel 
zadovoljivega odgovora. Prvi način, ki je tudi najbolj pogost, 
je v tem, da učitelj ali profesor stopi v predavalnico, napove 
poglavje, o katerem bo govoril, naslov morda celo napiše na 
tablo, in pričakuje, da si bodo učenci vso uro vestno zapisovali 
posredovano gradivo. O tem, kam bodo učenci novo snov umes-
tili, se učitelj s takšnim pristopom ne sprašuje. Za drug način 
pa je značilen problemski pristop. O njem je velikokrat govoril 
pokojni dr. Anton Trstenjak, ki ga je sam prakticiral tako pri 
pisanju knjig kot pri predavanjih. Po njegovem prepričanju 
naj bi pedagog šestdeset odstotkov energije vložil v postavitev 
vprašanja in samo štirideset odstotkov v razlago tematike. Moje 
vprašanje je: zakaj mnogi učitelji podajajo snov, ne da bi jo prej 
umestili v širši kontekst, ne da bi učencem osvetlili, zakaj je 
tema, ki je na vrsti, zanje sploh pomembna, ne da bi novo snov 
naslonili na predznanje učencev in pri tem nimajo ne slabega 
občutka ne slabe vesti ne dvoma, da so dobro opravili svoje 
delo? Ali je ta pristop odvisen, če tako rečem, od osebnostne 
strukture učitelja, kar pomeni, da so z nizanjem vsebin druge 
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ob drugi povsem zadovoljni in ne čutijo nobene potrebe, da 
bi jih morala podana snov vznemiriti. Ali je mogoče ta način 
posledica dobrega spomina, ko učitelj, ki dober spomin ima, 
predpostavlja, da si lahko vsak učenec novo snov brez večjih 
težav zapomni in jo nekako nalaga ob že osvojeno snov? Ali 
morda nekateri učitelji sploh nimajo ne želje ne namena, da 
bi s snovjo, ki jo podajajo, v učencih prebudili potrebo po 
ponotranjenju slišanega in prenosu osvojenega v praktično 
delovanje. Nekateri učitelji pristopajo k novim vsebinam 
problemsko mogoče tudi zato, da sebi in učencem znanje bolje 
organizirajo in ga strukturirajo po »predalčkih« tako, da ga 
lahko ob kakem izzivu ali ko so pred določeno nalogo nekako 
potegnejo iz zavesti in z njim aktivno operirajo. Ali razlika med 
enim in drugim pristopom morda pomeni tudi razliko med do-
brim in slabim pedagogom, med odgovornim in neodgovornim 
uresničevanjem učiteljskega poklica, ali pa morda opredeljuje 
značajske razlike med pedagogi ali pa dva različna pristopa 
kažeta na dva legitimna načina dojemanja poslanstva šole, 
ali pa s(m)o nekateri ljudje večni »nemirni duhovi«, drugi pa v 
sebi pomirjeni in harmonični? To vprašanje sem obračal na 
vse strani zato, ker nikoli nisem prenašal podajanja snovi kot 
grmadenja znanja brez razloga. Hkrati pa nisem razumel ne 
učiteljev in ne učencev, ki so sprejemali vsebine, ne da bi imeli 
namen z njimi kar koli početi. Dopuščam pa tudi možnost, da 
dveh različnih pristopov sploh ni, ampak je to le videz, ker naj 
bi bila razlika samo na ravni obnašanja, na ravni tega, kar se 
vidi na površini, toda na ravni zavesti in notranjega osvajanja 
znanja pa naj bi šlo pri vseh za enak proces.

5

Barica Marentič Požarnik

Namreč, kar je zanimivo v vseh treh dosedanjih prispevkih, 
je vprašanje vloge subjekta. Kaj pomeni biti subjekt, ali zlorab-
ljamo ta izraz ali pa tistega, ki ga poučujemo, res imamo za 
subjekt? Ali predpostavljamo, da je učenec res tisti, ki začne iz 
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nič in mu moraš najprej vse razložiti – »ex nihilo nihil«. Učitelj 
je tisti, ki ve, kaj hoče doseči, in potem ni nujno, da učence 
sprašuje, ampak jim vse lepo pove, kaj se bodo danes učili. 
Nasploh prevladuje nagnjenje učitelja k monologom. Tukaj je 
res potrebno držati neke vrste ravnotežje, ker če absolutiziraš 
kakšno plat od teh, ni prav. Če absolutiziraš mnenje učencev in 
jih vedno sprašuješ, kaj hočejo, je to ena skrajnost. Ampak če 
absolutiziraš prepričanje, da nič ne vedo, pa jim moraš najprej 
ti prav vse povedati, pa dve uri govoriš, pa potem cel semester 
govoriš, pa pri tem niti ne odprejo ust, to je pa druga skrajnost. 
Učenci, ki so pred teboj, praktično nikoli ne začnejo z ničelne 
točke. Ti moraš vedeti, kam jih hočeš pripeljati, hkrati pa tudi, 
kje so oni tisti trenutek, od kod jih boš peljal dalje. Potrebno je, 
da imaš tisti empatični občutek, kako bi jih » zagrabil« in jih 
pripeljal v to, kar jim želiš posredovati. Da začutiš, kje je tukaj 
zanje problem, s čim se jih lahko dotakneš, in potem vsake to-
liko časa s primernim vložkom dialoga preveriš, ali so še tam, 
ali jih lahko pripelješ do ciljev. Tako da sem tukaj začutila vaše 
mnenje, kaj je bistvo dobrega učitelja. – Rekli ste, da je to odvisno 
od osebnosti, malo pa tudi od prepričanj. Kot smo prej govorili, 
gre za tisto moje skrito prepričanje, kaj se pravi biti dober učitelj 
pa v čem je dober pouk. Če je kdo prepričan, da uspešen učitelj 
uporablja problemski pristop in da je pomembno to, da jih 
razgiba pa tako naprej, bo drugače pristopil. Bistveno se mi zdi, 
da ne smemo biti v te skrajnosti ujeti, čeprav velikokrat smo.

6

Anton Jamnik

Najprej bi se zahvalil vsem predavateljem za fantastična 
predavanja. Izredno veliko novega je bilo in moram reči, da 
sem obogaten s temi novimi vidiki. Človek vidi, kako se res vse 
življenje uči in hvala Bogu, da je tako. Ta avguštinski nemir 
traja pravzaprav v nas. Če te morda samo dopolnim, Milica, 
nadškof Šuštar, ki mi je tudi velik vzornik, mi je osebno rekel 
tole: »Struktura se lahko spremeni v nekaj letih. Postali smo 
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samostojna država Slovenija, imamo stranke in parlament 
itd. Toda za spremembe v glavi, miselnosti, razmišljanju, za 
vse to pa potrebujemo veliko, veliko več.« Večkrat sva se o tem 
pogovarjala v avtu. V slovenskem prostoru čutimo, da je samo 
na dolgi rok in ne čez noč ali na silo mogoče kaj narediti, in 
mislim, da ima šolstvo pri tem pomembno mesto, da gremo 
res na to raven pluralnosti, demokratičnosti, spoštovanja svo-
bode, civilne družbe, kar so temeljni principi neke moderne 
demokracije. Zelo mi je bilo všeč – ne bi ob vsakem predavanju 
komentiral –, ampak prof. Kroflič, ko ste odprli vprašanje, ne 
samo da ste se odzivali –  veste, če se odzivamo, kar naprej 
nekaj gasimo pa jamramo, Slovenci smo itak bolni od tega –, 
ampak vaša vizija se mi zdi pomembna in predvsem to, da pre-
magamo virus, bakterije, ki so ključni ne samo v slovenskem 
prostoru, ampak tudi širše, nekega fatalizma, da ni mogoče 
nič narediti. Ne, drugače bo, če vzamemo odgovornost nase, 
kot je zapisal Vaclav Havel. Usoda sodobnega človeka je, da 
sprejema odgovornost. Če je ne bo, potem bo konec. In zelo 
pomembno se mi zdi, da je bilo kar veliko govora o tem. Prof. 
Muhovič je že včeraj začel z vprašanjem, ali se sploh razumemo 
v tem kontekstu, v katerem živimo. In to, kar ste vi, profesor 
Pisanski pa profesorja Vidmar in Požarnikova, omenjali, se 
mi zdi velika obogatitev, bi pa vendarle dodal morda samo to 
misel o potrebi, da presežemo fatalizem. To se mi zdi ključno 
in mislim, da smo dobili to spodbudo, da bomo od tukaj odšli 
drugačni, z vero, da gre lahko nekaj tudi drugače. Drugič, glede 
RIC (Republiški izpitni center): moram iti malo v obrambo. 
Mogoče se bo malo čudno zdelo, da škof RIC brani, ampak 
jaz sem tudi sam predsednik ene od komisij – maturitetne za 
filozofijo, pa moram reči, da nimamo nobenih težav, čeprav v tej 
skupini nihče ne hodi v cerkev, delamo pa že deset let odlično. 
Imenoval me je minister Gaber, ne kakšna desna vlada. Desna 
vlada mi je samo podaljšala mandat. Rad bi rekel naslednje: 
nevarno je posploševati. Poznam večino predsednikov komisij, 
ko se srečujemo. Največji problem je pri tistem predmetu, kjer 
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mora biti predsednik nekdo, ki je habilitiran z univerze, in 
tako ta profesor svoj doktorat vključi v maturitetne pole. To 
je obup. Ne bom govoril o konkretnih primerih. Drugače pa 
je marsikaj pozitivnega. Zdi se mi, da je eksterno preverjanje, 
kot ste poudarili, nujno potrebno. Res ima tudi šibke točke, 
ampak vendarle pripomore, da se neka kvaliteta ohranja, da 
se stvar ne privatizira ipd. Morda še naslednja stvar, glejte, ko 
ste omenjali Rawlsa, ki je moj ljubljenec. Čeprav je bil pravi 
liberalec, je prišel do spoznanja, kar je zame zelo pomembno, 
da brez nekih temeljnih vrednot, kot so svoboda, socialna 
pravičnost, dostojanstvo človeka, zlato pravilo itd., družba ne 
more funkcionirati. In zato sem vam hvaležen, da ste tudi vi 
to vključili. Seveda pa ima tudi svoje šibke točke, ampak kaže 
na to, da je v jedru človeka, kar je Kant zapisal, moralni zakon 
in zvezdnato nebo, in to je tudi predmet dialoga in tega, kar 
nas povezuje med seboj. Še enkrat hvala lepa vam. Vesel sem 
teh vizij in vesel sem tega, da ste nakazali, da rešitve so, da pa 
moramo prevzeti za to odgovornost. In v šolstvu sem že toliko 
časa, da lahko rečem: z veliko potrpežljivostjo delaš, potem pa 
čez deset let srečaš nekoga, ki je dobil kake tri ukore na leto, 
pa vidiš, da je zdaj odličen fant, mož, oče in še kaj. Hvala lepa!

7

Tomaž Pisanski

Jaz sem dobil samo tri ukore v celem svojem šolanju, pa 
ne samo na leto, bi se pa rad povrnil nazaj na tisto, kar je bilo 
povedano na začetku. Namreč popolnoma se strinjam, da 
pedagog mora vedeti, kaj hoče, ker če ne ve, kaj hoče, če nima 
vizije, pa če noče tistega, kar zna, predati naprej, potem v šoli 
nima kaj početi. Meni je moj kolega, kanadski matematik, 
rekel: »Ne se opravičevati, ko začneš predavati. Vedno govori 
suvereno, ker če nisi suveren, če ne veš, kaj hočeš povedati, 
bodi raje tiho, ni treba govoriti.« To je prva stvar. Druga zadeva 
je pa to, kar je rekla dr. Marentič Požarnikova oziroma kar ste 
tudi vi povedali in se tudi meni zdi pomembno, namreč preden 
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začnemo govoriti, moramo »zbuditi« poslušalce oziroma tiste, 
ki jim govorimo. Naša naloga je, da preverimo, če nas sploh 
poslušajo, ker drugače komunikacija od nas do njih ne bo 
prišla. Mi sicer lahko govorimo v telefon, ampak če ni nikogar, 
ki bi nas poslušal na drugi strani, je naše govorjenje zaman.

8

Igor Bahovec

Včasih znanje pa tudi šola kot institucija ostajata na nek 
način izolirana od izkušnje. Sem zelo vesel, ker je bil omenjen 
kulturni moment izobraževanja. Včasih se mi zdi narobe, če 
prehitro od drugod, na primer iz Skandinavije, uvajamo v Slo-
venijo določen sistem in pričakujemo, da bo v Sloveniji deloval. 
Mentaliteta, kultura Skandinavije je drugačna kot v Sloveniji 
– s tem nočem reči, da je tam sistem slab, ampak v Sloveniji 
nisem gotov, da bo deloval, ker smo Slovenci drugačni. In te 
bližnjice včasih privedejo do tega, kar se je zgodilo s pravkar 
povedanim glede eksternega preverjanja. Meni se zdi slabo – 
tudi sam sem nekaj let učil na gimnaziji –, da je gimnazijski 
program postal »vstopnica« za na univerzo. Ni najbolj pomem-
bno to, kar se naučijo; važno je, da dosežejo kriterij za vstop 
na univerzo. Ker če ga ne bodo dosegli, bodo morali študij 
plačati – z upanjem, da se bodo v drugi letnik redno vpisali 
in potem ne bo več šolnine. Mi smo naredili iz sistema, ki naj 
bi posredoval celovito znanje, nekaj povsem drugega. 

Mogoče samo še en odziv na to, kar je prej omenil Knep. 
Moje osebno mnenje je, da verjetno to vprašanje ni toliko 
vprašanje oseb, kot je to veliko kulturno vprašanje. Vanj 
so fakultete vključene kot del institucij tega sistema. Naša 
mentaliteta je do tega vprašanja v bistvu taka, da ga težko 
prav naslovi. Našo šolo smo postavili preveč izven konteksta. 
Poglejmo primer oziroma znano raziskavo o tem, zakaj so bile 
najbolj uspešne šole na srednješolski ravni v ZDA zasebne 
katoliške šole. Raziskava Colemana je pokazala, da tudi zato, 
ker te šole niso bile le posredovalke znanja, ampak so bile po-
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vezane z lokalno skupnostjo, z versko skupnostjo – so imele 
močan socialni kapital. Predvsem pa zato, ker so uspešnejši 
otroci uspeli v svoj krog integrirati otroke iz deprivilegiranih 
okolij, bodisi materialnih ali iz teh, kjer so imeli šibko zna-
nje. Ni nastalo to, kar je pogosto pri nas, da prevladuje slog 
učencev, ki imajo nezahteven vzorec, in tiste, ki si od šole več 
želijo, postavi v situacijo, da če niso zelo močni, gredo proti 
povprečju. To je podobno temu, kar je profesor Pisanski prej 
rekel: ne gre za elito v smislu oblasti, ampak gre za to, da po-
trebujemo strokovnjake, ki znajo vprašanje postaviti tako, da 
bomo napredovali do ustvarjalnosti. Povprečna šola – vsaj zdi 
se mi tako – tega goji bolj malo.

9

Vid Snoj

Moje vprašanje ni vezano na praktične probleme sodobne 
pedagogike, kot so bila doslejšnja, ampak je bolj filozofske 
narave, čeprav bo morda nekoliko nerodno postavljeno.

Robi, v svojem predavanju si se dotaknil zanimivih reči. 
Zlasti mi je ostalo v spominu to, kar si povedal o pedagogiki 
poslušanja. Rekel si namreč, da ni tako pomembna obilna 
govorna produkcija, ki diktatorsko terja poslušanje, ampak 
bolj to, da je tisti, ki govori, dejansko poslušan, da dobi odziv 
in tako postane viden. S tem v zvezi je bila, če se prav spomi-
njam, tudi misel Jima Garrisona – misel, ki je zelo lepa in se 
najbrž z njo vsi strinjamo –, da nas poslušanje drugih pelje 
k spoznanju samih sebe. Na to se je potem navezala poanta 
tvojega predavanja, ki je bila, kolikor sem razumel, v tem, da je 
ideal, ki ga ima pred sabo pedagogika – videti z očmi drugega. 
Prav o tem idealu bi zdaj rad postavil svoje vprašanje. 

Marcel Proust, veliki romanopisec 20. stoletja, je v enem 
izmed svojih romanov – mislim, da v romanu Albertina je izgi-

nila – zapisal tole misel: »Človek je bitje, ki druge spoznava v 
samem sebi.« Drugega torej ne spoznavam v drugem, ampak 
v sebi. To po Proustovo pomeni, da mi drugi ni neposredno 
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dan, ampak mi je zmeraj že posredovan skoz filter moje za-
vesti, v mojih občutenjih, mojih čustvih, mojih mislih. Po drugi 
strani pa to tudi pomeni, da nikdar ne morem občutiti občutja 
nekoga drugega, nikdar ne morem čustvovati njegovih čustev 
in morda celo nikdar ne morem misliti istih misli, kot jih je 
on. Nikdar ne morem kratko malo izstopiti iz sebe v drugega. 
Takšne ekstaze ni. Z drugimi besedami, kraj, na katerem 
spoznavam drugega, sem jaz sam. 

Tu se mi postavlja tole vprašanje: ali je »videnje z očmi 
drugega«, kar se seveda zelo lepo sliši, sploh mogoče? Drugače 
rečeno: ali je pogled drugega za nas sploh dosegljiv? Ali nam 
ni nemara tako nedosegljiv kot angelski pogled ali kot pogled 
Boga samega?

10

Robi Kroflič

Ja, to so zelo zanimiva vprašanja. Jaz sploh mislim, da so 
vprašanja vzgoje povezana z vrsto protislovij, ki jih nikoli ne 
bomo odpravili, ampak vztrajanje v napetosti teh protislovij je 
tisto, kar dela vzgojo res produktivno ali pa jo nekako potlači 
na tisto raven, ki jo zahteva pragmatika. Jaz se absolutno 
strinjam z idejami, ki jih je kolega Tadej izpostavil, da je šola 
politikum, da je šola odraz nekega stanja, v katerem je družba 
in kultura nekega trenutka in da pravzaprav iz prostora, v ka-
terem delujemo, ne moremo izstopiti. Ampak poglejte, paradoks 
pedagogike je, da se s tem nikoli ni docela sprijaznila, tako kot 
se teologija ni docela sprijaznila z vsemi tistimi danostmi, ki 
nas v tem fizisu določajo. Pa najbrž še kakšna druga veda. Kaj 
zdaj iz tega izide in kam projicirati svoje cilje? Ta provokacija 
je zelo na mestu. V resnici komunikacija jaz – drugi dejansko 
vedno poteka preko zavesti, preko nekih predelav. Ampak 
poglejte, če se jaz zavem, da sedim za mizo z nekom, ki sam 
sebe ne bo nikoli do konca spoznal, kaj šele, da bi se jaz delal, 
da lahko vstopim v njegovo kožo, kaj bom dejansko naredil, 
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da bova prišla do skupne rešitve? Obnovil bom tisto, kar mi 
je povedal, in ga vprašal, ali je to tisti pomen, ki mi ga je hotel 
posredovati. Ko sprejmeš te omejitve, ki jih je Proust popolnoma 
pravilno postavil, ko sprejmeš svoje meje, takrat se začneš odpi-
rati za drugega. Začneš preverjati, kako potekajo sporočila, do 
kod lahko prideš v skupnem razumevanju, kjer pač še vedno 
ostaja nek prostor za skrivnosti. Zato potrebuješ, recimo, čas. 
Pedagogika poslušanja porabi malo več časa, kot je Barica 
prej pokazala. Namesto da sam položiš odgovor v usta otroka 
v sekundi, malo počakaš, da do odgovora pride otrok sam, ta 
čas pa se praviloma obrestuje. Sam se veliko ukvarjam z neko 
situacijo, ki je zelo zanimiva, ko v relativno zgodnjem otroštvu 
otroka, ki naredi kako dejanje, ki ima jasno razvidne negativne 
ali pozitivne posledice, namesto da bi mu začel razlagati ali pa 
posredovati neko moralko, kaj je povzročil s svojim dejanjem 
in zakaj je zdaj temu tako, preprosto ustaviš in ga opozoriš na 
to, da pogleda, kje je povezava med tem, kaj je on počel in kaj 
so posledice njegovega ravnanja. Antropološka osnova metode 
tega pristopa, ki ji rečem induktivni pristop, je, da se že v prvih 
mesecih starosti pojavi nek refleks v otroku, da preprosto ne 
more biti ravnodušen do stanj, ki jih je povzročil s svojimi de-
janji, če gre za njemu znane osebe ali objekte. In zdaj, če mu 
daš čas, da ugotovi, da je ne glede na to, kaj je mislil (ali da ni 
nič mislil), povzročil neko škodo, ga bo to spravilo v stisko in iz 
te stiske bo poskušal iziti. Antropološko gledano najbrž nikoli 
ne bomo natančno odgovorili, ali se to dogodi zaradi egoizma, 
ker je otrok sam v stiski, ali zaradi altruizma, ker se je vživel 
v kožo drugega; bolj verjeten je egoizem. Ampak vendarle bo 
poskušal kaj narediti, da bo popravil situacijo. Se pravi z malo 
časa, ki mu ga pustiš, da opazi posledice svojega dejanja na 
drugi osebi, se v vzgoji zgodi nekaj, čemur jaz rečem presežno. 
To je tista levinasovska poteza, ko v odprtosti za drugega 
nasta ne nekaj, kar ni bilo sporočilo ne mene ne tebe, ampak 
je nekaj več. In pedagogika je vedno iskala argumente za tisto 
nekaj več. Zdaj se mi na ravni pragmatike ves čas trudimo 
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ugotoviti, kako jasno opredeliti cilje, kako iz tega izpeljati neko 
celovito konstrukcijo pouka. Seveda na ravni tistega, kar mora 
šola pragmatično naučiti in z vidika socializacijskih ciljev, je 
to popolnoma relevantno vprašanje in ga šola nikoli ne bo 
preskočila. Ampak tisto, kar je presežno, je tudi vedno bilo del 
šole. In po moje je ta dimenzija danes še bolj pomembna, kot 
je bila nekoč. Ker socialnih institucij, ki zares močno delujejo 
kot prostori, kjer lahko pustiš otroka ali pa mladostnika in 
kot starš ne skrbiš, kaj se mu bo zgodilo, in lahko samosto-
jno pridobiva neke izkušnje, teh prostorov je vedno manj. V 
teoriji jim rečemo »tretji prostori« nekje vmes med javnim in 
zasebnim, njihova naloga pa je, da v njih posameznik na varen 
način sporoča svoja osebna stališča in prepričanja in je slišan. 
Skra tka, to je nekaj, čemur bo šola vedno bolj zapisana. Mogoče 
je tudi to eden od paradoksov. Bolj ko težimo k eksaktnemu 
preverjanju in višji kakovosti in elitnosti znanja, bolj se kot 
stranski učinek kaže potreba po tisti vzgojni dimenziji, ki seve-
da ne pomeni, še enkrat poudarjam, proizvajanja nekih naših 
konceptov smisla, ampak dejansko dajanje nekega prostora za 
izkušnje, ki pravzaprav posameznika formirajo. Teh se ne da 
načrtovati in to je še eden od paradoksov. Ti ne moreš na ravni 
politične izjave reči: »Naša šola bo pa vzgojna in to bo tako in 
tako.« Nič od tega ne bo nastalo. Jaz sem malo bolj anarhist in 
verjamem, da pravzaprav iz teh mikrosituacij, iz angažiranih 
ljudi na ravni razreda, šole lahko nastane marsikaj. Z ravni 
prosvetne politike pa moramo samo skrbeti za sistem, ki teh 
možnosti ne blokira, ampak jih omogoča ali, če je optimalna 
situacija, celo spodbuja.

11

Dušan Merc
Jaz bom kar tukaj nadaljeval, če dovolite. Ravno to zunanje 

preverjanje znanja, eksterno preverjanje znanja v osnovni šoli, 
ravno ta del uničuje. Mi imamo preverjanje, imeli smo ga po 
prvi triadi, drugi triadi in na koncu, kjer je obvezno. Zaradi teh 
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postopkov, ki si sledijo v osnovni šoli, je zrušeno marsikaj tega, 
o čemer je gospod Kroflič govoril. Tako da je, pedagoško gledano, 
eksterno preverjanje znanja v osnovni šoli na tak način, kot je 
zdaj, zelo škodljivo. Moram tudi reči, da je postopek ekstremno 
policijski, da je stresen. Sicer jaz nimam veliko proti stresu, 
nobenemu stresu, sem pa proti temu, kar se dogaja, namreč 
vse šole tekmujejo na trgu zato, da bi bile čimbolj uspešne 
na ravni znanja. Niti eno leto od petnajstih ali sedemnajstih, 
odkar je eksterno preverjanje znanja za osnovno šolo, se še ni 
zgodilo, da bi bilo to izvedeno strokovno brezhibno. Vsako leto 
je ogromno napak. Toliko o tem, se pa strinjam, da je gimnazija 
tisti prostor, kjer pa velja znanje, in zanj nedvomno gre in ga je 
treba tudi na ta način preverjati. Da bi bilo to merilo učiteljev, je 
izredno dvomljivo sredstvo. Še to bi rad povedal, da je najboljša 
napovedna vrednost za to, da bo otrok v študiju oziroma v na-
daljevanju šolanja uspešen, ravno njegov splošni stalni uspeh. 
Pri ogromnem številu preverjanja njegovega znanja in ogrom-
nem številu situacij, skozi katere on gre, vendarle ta celota 
pokaže njegovo sposobnost za nadaljevanje šolanja. Toliko o tem. 
Druga stvar, angleščina in znanje tujih jezikov. Napredovala je 
didaktika in metodika poučevanja angleščine in vsi jeziki hočejo 
capljati za njo. Ampak struktura znanja angleščine oziroma 
kako angleščina nastane kot znanje, je bistveno drugačna kot 
pa pri recimo nemščini, francoščini, slovenščini. In zadnja stvar, 
moram vas popraviti glede inšpekcije. Zavod za šolstvo, odkar 
nima več inšpekcijske vloge, ima v bistvu neko zelo čudno vlogo 
in odkar obstaja šolska inšpekcija, ki je nujno potrebna in je ek-
stremno pomembna, ima možnost posegati v predmete in v delo 
učiteljev. Varovalka je v tem, da inšpektor v prvi vrsti, kar je prav, 
najprej pregleduje formalne poteke vsega, kar mora učitelj početi, 
zato da ne dela napak. Za drugi del je pa vedno, če gre recimo za 
biologijo, povabljen ekspert, ki oceni to. Tako da je inšpekcijo v 
bistvu treba podpreti. Jaz moram povedati, da sem imel strašne 
inšpekcije. Imel sem inšpekcijo za javne uslužbence, inšpekcijo 
inšpektorata za delo, inšpekcijo za enake možnosti. To je šlo v 
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neskončna policijska zasliševanja ljudi, kaj vse se je dogajalo in 
tako naprej. Ampak na koncu celotnega vpogleda na dogodke je 
pa inšpekcija delovala pozitivno. Ugotovila je namreč dejstvo in 
ne more funkcionirati drugače, kot da najprej, še enkrat samo to 
ponovim, definira postopke, ugotovi utemeljenost posameznih 
postopkov, ker formalizirani postopki delujejo kot varovalka 
zoper zlorabo proti otroku. In drugi del inšpekcije, kjer se re-
cimo starš pritoži nad oceno posameznega testa, so utemeljitve 
inšpekcije dolge po pet, šest strani in natančno pokažejo, kje so 
učitelji  naredili napake, in to je prav.

12

Tomaž Pisanski

Mogoče bom pa z zadnjega konca začel – še enkrat tole 
zunanje preverjanje znanja. Torej jaz se strinjam s tem ozi-
roma zdi se mi, da je zunanje preverjanje znanja pomembno 
samo takrat na koncu, ko hočemo dobiti nekakšno sliko ozi-
roma ko hočemo ugotoviti, ali je nekdo dosegel neko raven in 
hočemo to preveriti. To se pravi takrat, ko se dobi diploma, ko 
se dobi nek certifikat, takrat ima ta stvar pomen. Kadar do-
bite šoferski izpit, potem veste, da lahko nekaj s tem naredite: 
smete voziti avto. Drugače vmes, med študijem, se mi zdi, 
da je to popolnoma nepotrebno. To se pravi, ali je potrebno 
zunanje preverjanje znanja na tej ali drugi ravni, se lahko 
pogovarjamo. Druga stvar: prej je bilo rečeno, da ni dobro, da 
prehitro uvajamo tuje vzorce, pa tudi to je bilo rečeno, da so 
nekatere privatne – katoliške – šole v ZDA uspešne. Mogoče 
bi jaz tukaj povedal samo en svoj vtis, ki sem ga dobil, ko sem 
predaval ne na katoliški, ampak na privatni ameriški elitni šoli 
Colgate University pa tudi drugod po svetu. Se mi zdi, da je tam 
odnos profesorjev do študentov drugačen kot pri nas. Pri nas 
nekako računamo, vsaj na matematiki, da jim bomo postavili 
na začetku visok prag. Tisti, ki ga bodo preskočili, bodo že tako 
dobri, da se bodo potem sami učili naprej. Potem jih mi samo 
malo spremljamo, jim malo predavamo, pa na koncu pogle-
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damo, kaj znajo. V tujini pa je profesor zadolžen, da študenta 
nekaj nauči. To se pravi, njegova dolžnost je bila, da ga je nekaj 
naučil. Zakaj? Zato, ker je študent 40.000 dolarjev plačal in je 
zato tudi hotel nekaj ime ti. Če daste nekaj denarja, pričakujete, 
da se boste na koncu nekaj naučili. To ni bila kupljena diploma, 
on je moral trdo garati, ponoči je delal, tudi slabši študenti so 
delali ponoči, so v knjižnici študirali in tako dalje, ampak na 
koncu so znali, samo je bila tudi moja odgovornost, da sem 
jih nekaj naučil. Tukaj imam jaz tedensko govorilno uro. Sem 
eden redkih profesorjev, ki imam dve uri na teden govorilne 
ure. Tam je bila vsak dan govorilna ura. Tam študentje vedo za 
tisto, kar bom predaval. Točno so vedeli, po katerem učbeniku 
predavam. To je bila nekakšna omejitev mojih predavanj, am-
pak jaz sem jim lahko rekel: »Preštudirajte od te do te strani.« 
Ko sem prišel v razred, sem vedel, da so te stvari preštudirali. 
Moral sem zelo paziti. Če sem med predavanji kaj zablefiral, 
je takoj po uri prišel kdo k meni in rekel: »Gospod profesor, 
kaj pa ste tukaj mislili s tisto stvarjo.« Ni se dalo nič prikriti, 
sem se moral popolnoma predati pedagoškemu procesu, zato 
da sem jih tisto potem naučil. To je bistvena razlika med tem 
našim srednjeevropskim oziroma kontinentalnim pogledom 
na študij, pa recimo ameriškim ali pa anglosaksonskim, kjer 
je profesor tudi dejansko odgovoren za to, da študentje nekako 
naredijo izpit. Zato je tam tudi prehodnost dosti večja kot pa pri 
nas. Še enkrat bi pa rekel: To, da je gimnazijski program vstop-
nica na univerzo, mislim, da to ne sme biti edina vstopnica. 
Lahko je ena, ampak vedno mora biti še druga, alternativna 
pot, da lahko pridejo izjeme na univerzo. Ker če tega ni, samo 
izgubljamo.

13

Slavko Rebec

Dodati želim nekaj mnenj in dva izziva za predavatelje. 
Najprej pa hvala za vse, kar ste posredovali v današnjih pre-
davanjih, ker se mi zdi zelo sveže.
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Najprej se bom dotaknil eksternega preverjanja oziroma 
mature, kakor ji konkretno rečemo v gimnazijah. Mislim, da 
je to na nek način tudi preverjanje profesorjev. Trdim, da tudi 
profesorji ob maturi doživljajo svojevrstne travme, pa naj gre 
za uspeh ali neuspeh njihovih dijakov. S tem je zaznamovan 
ves četrti letnik, ko si profesorji velikokrat skoraj bolj kakor 
dijaki sami prizadevajo, da bi se dijaki naučili za maturo. 
Dijake večkrat »zgrabi« šele zadnji trenutek.

Pri maturi vidim še en problem. Strinjam se z gospodom 
Pisanskim, da je merjenje v šoli potrebno. A se v Sloveniji 
matura kot merilni instrument zelo absolutizira. Tiste točke 
in ocene so zelo pomembne. Pri tem pa pozabljamo, da ta 
»meter« nima vsako leto sto centimetrov, ampak se dolžina 
spreminja glede na potrebe. Maturo bi bilo treba demitizirati. 
Z različnimi metri se merijo različne generacije, ki jih nato 
primerjamo med sabo, to pa ne gre.

Še en klic, malo za šalo, malo zares. Začenjam prizadevanje, 
da bi v Sloveniji nehali deliti šole na javne in zasebne, ker v za-
sebnih šolah ne delamo tajno. Šole so državne in zasebne, ne pa 
javne. Slovenske zasebne šole izvajajo javno veljavne programe, 
pravzaprav so pod enakim nadzorom in vplivom mini strstva, 
Zavoda za šolstvo in podobnih ustanov. S poudarja njem, da so 
državne šole javne, se zasebnim dela majhna krivica. Nasprotje 
javnega je namreč tajno, a nismo tajni. Pridružujem se gospodu 
iz Zagreba. Zasebne šole zasledujemo javne cilje.

Zdaj pa dva konkretna izziva za predavatelje. Najprej za vas, 
gospod Vidmar. Oprostite, če sem slabo razumel, ampak zdi se 
mi, da ste se v prvem delu predavanja za utemeljevanje potreb-
nosti javne šole zelo sklicevali na tradicijo srednjeevropskega 
prostora. V drugem delu predavanja pa ste svarili pred nekateri-
mi pobudami za vračanje k tradiciji. Ali lahko to malo pojasnite.

Gospod Kroflič, še vprašanje za vas. V vašem predavanju 
mi je bilo všeč, ker ste prižgali oranžno luč ob vprašanju 
kompetenc. To je eden osrednjih pojmov gimnazijske prenove 
v Sloveniji. Prosim še za kakšno besedo. V čem pravzaprav 
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vidite – če sem vas prav razumel – nevarnost pretiranega 
poudarjanja kompetenc in kompetenčnega pristopa tako pri 
dijakih kakor tudi pri usposabljanju profesorjev?

14

Alenka Šverc

Mene je ob tem razmišljanju, ki je značilno za slovenski pros-
tor, zmotilo predvsem tretiranje javnega in zasebnega. Blizu mi 
je to, kar je že omenil gospod Pisanski, da moramo v slovenskem 
prostoru težiti k pluralnosti ne samo med državnim in zasebnim 
šolstvom, ampak je treba pluralnost zagotavljati tudi v državnih 
šolah. To pomeni dovolj različnih programov in pristopov in, če 
hočete, možnost bolj elitne oziroma zahtevne šole glede znanja 
in druge, ki omogočajo množičnost. To neformalno že obstaja. 
Starši namreč dobro vedo, katere šole v Sloveniji po tihem 
delimo na elitne gimnazije in katere so povprečne. Ampak v 
strokovnih krogih se o tem ne govori, kajti kadar omeniš eli-
tizem, je že narobe, ker ga velikokrat vežemo samo na finančni 
standard, kdo si lahko to privošči. Mislim, da je v slovenskih 
državnih osnovnih šolah, če pogledamo na evropsko kontinen-
talno tradicijo, premalo pluralnosti; vse je preveč standardno 
postavljeno. Če pogledamo v Avstrijo ali Nemčijo, vidimo, da 
imajo po pokrajinah različne programe in celo različne sisteme 
že v osnovnih šolah. O tem, kako daleč naj se glede pluralnosti 
spustimo pri nas, je seveda potreben trezen razmislek. Vzemimo 
primer Prekmurja. Vsi govorimo o tem problemu in minister 
pravi: »Nič ne morem narediti, ker je vse tako zabetonirano, 
vsi po isti avtocesti, vsi po isti pešpoti.« Vse je zelo omejeno in 
trdo postavljeno, zato težko jasno govorimo, koliko je v šolskem 
prostoru možnosti za avtonomijo. Glede ekstercev bi mogoče 
rekla samo to: za učenca so predvsem pri maturi trenutno 
edina vstopnica na fakulteto. Lahko pa rečem, da je pogovor 
z dekani različnih fakultet pokazal enotno mnenje, da bi bilo 
dobro, če bi bilo poleg tega še kaj. Mogoče malo kritike, gospod 
Vidmar, na to, da imajo pedagoške in filozofske fakultete edino 
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vstopnico, ki jo priznavate, maturo; torej vsi, ki zberejo dovolj 
točk, bodo lahko postali vsaj povprečni če ne odlični učitelji.  
Jaz ne pravim, da morajo biti testi osebnosti, ampak vseeno si 
postavljam vprašanje: Ali vse, kar dobimo na koncu, res pripelje 
do tako kvalitetnega kadra, da so potem v šolah vsaj povprečno 
dobri učitelji. Ne vem, tu si postavljam strokovno vprašanje. 
Druga stvar so eksterci. Dr. Bečaj se, denimo, znotraj RIC zelo 
trudi, da bi tudi učitelji dobili ustrezen feedback, in videli, kje 
so njihove strokovne napake pri poučevanju, kje so lahko boljši. 
Torej gre za te zemljevide prepoznavanja napak, kje lahko kaj 
izboljšamo. Poudarjamo, da šola nima samo spoznavnostnega 
cilja, ampak tudi druge. Toda v imenu objektivnosti gradimo 
šolo samo na tem cilju in ga na koncu tudi preverjamo. Hočem 
samo to poudariti – ko ste prej omenjali učni pogovor – ko sem 
sama predavala didaktiko, je bilo zelo težko – če smo uporabljali 
kako metodo, recimo igranje vlog – na koncu študente pripraviti 
do tega, da bi naredili refleksijo tudi na doživljajski ravni: 'Kaj 
sem pravzaprav sploh doživel, kaj se je v meni dogajalo, ko sem 
moral igrati vlogo učitelja ali pa ravnatelja, kaj smo spoznali 
itd.?' Mislim, da je to velik problem tudi pri pouku. Zakaj? 
Morda bo na to odgovoril gospod Kroflič. Zavedati se moramo 
da je vzgojno-doživljajski moment nepredvidljiv. Ne moremo 
načrtovati, kaj nam bo dijak ali študent odgovoril. Povezovati 
nepričakovana znanja in odzive je veliko bolj naporno, kot pa 
preskočiti to stvarnost in takoj začeti na spoznavnostni ravni. 
Mislim, da se tega bojimo, da se kot učitelji preveč zatekamo v 
spoznavno, strokovno, objektivno znanost in to lepimo na table 
in prodajamo, medtem ko te in druge stopnje preskočimo. To je 
moje razmišljanje k temu.

15

Tadej Vidmar

Glede tistega prvega vprašanja: ne vem, kako oziroma v čem 
naj bi svaril pred tradicijo? Tega nisem čisto dobro razumel. 
Vsekakor sem v obeh delih – vsaj zdi se mi, da sem, če nisem bil 
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dovolj jasen, mi, prosim, povejte – opozarjal na to, da moramo 
pri prevzemanju kakršnih koli reform oziroma pri prevzema-
nju idej zmeraj upoštevati našo kontinentalno tradicijo. Tako 
da ne vem, zakaj ste imeli vtis, da je moje stališče drugačno. 

16

Slavko Rebec

Proti koncu, v drugem delu predavanja, ko ste naštevali 
pobude za spremembo šole, sem tako razumel, ko ste rekli, 
da že imamo zgodovinsko izkušnjo, da se je tradicija nekako 
nadgradila. Rekli ste, da se ne moremo vrniti v Avguštinove 
čase. Seveda, logično. Toda to ne pomeni avtomatično, da se 
v drugačnem kontekstu dva tisoč let pozneje ne da ponovno 
razmišljati ali eksperimentirati v smer, ki je bila sprejeta nekoč.

17 

Tadej Vidmar

Potem pa je bila to paradigma Tomaža Akvinskega. Saj ne 
govorimo o paradigmi nekega azijskega ali afriškega teoretika, 
ampak imamo paradigmo Avguština in paradigmo Tomaža 
Akvinskega. Če je to, je oboje tradicija. Ampak jaz samo opo-
zarjam, da gre za to, ali sprejmemo eno logiko ali pa bomo 
začeli razmišljati o drugi. Pri nas pa je tudi tradicija srednje Ev-
rope. Imamo tudi integralni študij pedagogike. Torej to pomeni 
znanost o vzgoji in izobraževanju. Zdaj ne vem, mogoče sem bil 
narobe razumljen. Absolutno opozarjam pred nepremišljenim 
prevzemanjem kakršnih koli idej, metod in podobnega, ki niso 
reflektirani v naši kulturi, našem civilizacijskem in kulturnem 
prostoru in naši tradiciji, absolutno. Glede izrazov javne šole 
in zasebne šole sta bili dve repliki. Glejte, jaz sem uporabljal 
strokovno terminologijo, ne zdravorazumsko oziroma laično. 
Kolegica Alenka Šverc bi to verjetno vedela. Vi ste bili državna 
sekretarka, torej veste, kakšne izraze sem uporabljal. Strokov-
ni termin je: javna šola, drugo pa so zasebne šole. Nisem tu 



145

imel namena ločevati, ampak reče se, ker imamo javno šolsko 
mrežo in zasebne šole.

18

Slavko Rebec

To vem, ampak tudi na ravni strokovnega izraza …

19

Tadej Vidmar

Ampak to je vzpostavljeno. Lahko se začnemo pogovarjati, 
da bomo to spremenili. Izraz je »javne šole«, zato se uporab-
lja tudi kot sinonim za državne šole. Večkrat sem posebej 
omenil javne oziroma državne šole, da ne bi res prišlo do 
tega napačnega razumevanja, češ da zasebna šola je pa zdaj 
nekaj ne vem kaj. Dve repliki sta bili povezani s tem javnim, 
zasebnim.

20

Robi Kroflič

Kar se  tiče vprašanja, kaj so sploh kompetence in kaj jezik 
kompetenc uvaja v pedagoško polje, je zadeva zelo zanimiva. 
Jaz vam bom na ravni resnične anekdote povedal, kako ta 
stvar izgleda. Moj kolega filozof je za neko mednarodno založbo 
pred časom urejal zbornik o bolonjski reformi in seveda je na-
letel med drugim na vprašanje, kako se sploh ta kompetenčni 
način razmišljanja uvaja v visoko šolstvo. Prišel je do tega, da 
je odgovorne na evropski ravni pozval, da mu imenujejo nek 
nabor imen avtorjev, na katerih koncepte se pri poimenovanju 
kompetenc sklicujejo. In ko je izvedel za ime nekega Avstralca, 
čigar koncept naj bi mi prevzeli in ga zdaj uvajamo, mu je po-
slal evropske dokumente in ga pozval, da pove, kaj si misli o 
njih in ali je način, kako se te kompetence pojavljajo v raznih 
seznamih, ki jih proizvajajo OECD in podobne institucije, 
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skladen z njegovim konceptom kompetenc. Njegov odgovor 
je bil, da to nima nobene zveze z njegovim razmišljanjem. 
Na našem oddelku je zdaj nastal obsežen doktorat na temo 
kompetenc, ki pravzaprav ni podal uporabnega odgovora, na 
kaj sploh mislimo s tem pojmom. Če mene vprašate, so kom-
petence pravzaprav nadomestile tradicionalno terminologijo, 
ki je govorila o splošnih in operacionalnih ciljih zato, da bi z 
novorekom prisilili ljudi, da nekaj spremenijo. In tisto nekaj, 
kar naj bi se spremenilo, mislim, da se da dokazati, je pred-
vsem pragmatizacija znanja. To je to, o čemer govori tudi Fred 
Korthagen, ki sem ga omenil v svojem predavanju. Kakor koli 
že poimenujemo kompetence, so to spoj nekih zmožnosti, iz 
katerih razvijemo potem operativne lastnosti, ki poganjajo 
naše ravnanje, ne da bi se dotaknili globljih dimenzij osebnih 
vrednot, poslanstva in smisla. V klasični pedagogiki so bili 
splošni smotri ali obči cilji vedno povezani s humanističnimi 
ideali, ki niso veljali kot nekaj, kar se da meriti na maturi. Bolj 
so pomenili neke procesne kategorije, kot nekakšni svetilniki. 
Kaj je tisto, na kar moramo biti pozorni, ko načrtujemo pouk 
etapno in tako dalje? Odnosa do literature najbrž ne vzpostavi-
mo v eni učni enoti, ko smo prej obdelali črko, besedo, stavek, 
sestavek in roman. Na koncu bomo pa rekli: Zdaj bomo pa še 
nekaj spregovorili o tem, zakaj moramo radi brati. Skratka, 
imamo cilje, ki jih dosegamo ali pa ne dosegamo skozi celoto 
procesa. Teh nikoli ne moremo preverjati in seveda matura, ko-
likor je potrebna, ima svoje meje. Zato nihče, ki zagovarja ma-
turo, ne zagovarja, da bi bil to ekskluziven kriterij doseženega 
znanja in zmožnosti, čeprav gre za kriterij, ki mi daje licenco 
za nadaljevanje šolanja. Vemo, in kolega Merc je na to pravilno 
opozoril, da so imele interne ocene splošnega uspeha najboljšo 
veljavno vrednost za napoved bodočega uspeha v nadaljnjem 
šolanju. Večjo kot vsa eksterna merjenja. Imamo te podatke, 
vendar pa maturo tudi potrebujemo. Skratka, s kompetencami 
mi pragmatiziramo celo področje vzgoje in izobraževanja, na 
nek način izgubljamo jedrne humanistične ideje in če smo 
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govorili o nekem osmišljanju tega, kar šola počne, izgubljamo 
tudi orientirje za te konstrukcije smisla. Vi lahko tudi vzgoj-
no dimenzijo kompetenčno določite. Ni problema, ampak 
verjetno boste pristali na tisti transmisiji, na nekih obrazcih, 
ki jih boste lahko enostavno vzpostavili z neko rutino, disci-
pliniranjem in tako dalje. Tisto, kar nas formira, ne znamo 
jasno definirati in hvala Bogu, da ne znamo. Si predstavljate, 
kaj bi to v tehnološkem smislu pomenilo, da človeka razložimo 
do konca? Že zdaj delamo neumnosti, kaj bi se šele potem 
zgodilo?! Nekaj s temi novoreki izgubljamo. In mislim, da je 
vredno na to opozarjati.

21

Erika Prijatelj

Hvala lepa za to priložnost. Zelo sem hvaležna za dogajanje 
včeraj in danes, ker se mi zdi, da je zelo bogato in pestro. 
Iskreno cenim prispevek vsakogar do sedaj. Povedati želim 
nekaj v zvezi z včeraj omenjeno intelektualno edukacijo. 

Pred leti sem se imela priložnost od blizu srečati s 
psihološko šolo celostne vzgoje, ki jo je utemeljila prof. Jean-
nine Guindon. Guindonova je nekaj časa precej sodelovala z 
Eriksonom. Iz tega so se razvile in tudi dokončno definirale 
tako imenovane človekove življenjske ali psihološke moči: 

upanje, volja, izpolnjevanje ciljev, kompetenca, ljubezen 
in zvestoba. Guindonova ni želela omogočiti samo razvoja 
življenjskih moči pri otroku, ampak tudi pri vzgojitelju in peda-
gogu. S tem je močno poudarila proces samoprečiščevanja, v 
katerega naj bi vstopil vsak vzgojitelj in učitelj. Tu ne gre samo 
za bolj ali manj posrečeno podajanje znanja ali pa vpeljevanje 
in spremljanje nekoga, da usvoji določeno znanje; gre tudi za 
to, da je vzgojitelj, pedagog sam duhovno zdrava osebnost. 
Duhovno zdravje se, med drugim, kaže v tem, da se človek 
zares globoko pozna. S tem se navezujem na vaše vprašanje, 
ali odkrijem sebe v drugem ali drugega v sebi in kakšna je ta 
kompleksnost. Po Guindonovi ima lahko človek, ki ima ko-
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likor mogoče objektivno podobo o sebi, tudi o drugem kolikor 
toliko objektivno podobo. Se pravi, bolj ko poznam sebe, bolj 
lahko odkrijem drugega. Odkrijem z vsem spoštovanjem in 
opazovanjem, brez vnaprej določenih kategorij, predalčkov 
in predsodkov. Dobro poznavanje sebe je torej pogoj za to, da 
lahko v vzgojno-pedagoškem procesu pomagam drugemu. S 
tem so dejansko vsi, ki so vključeni v pedagoški proces, deležni 
osebnostnega razvoja, osebnostne rasti. 

Že omenjenim človekovim življenjskim močem po Guindo-
novi pa manjka nekaj bistvenega, kar je dopolnila Fowlerjeva 
teorija v stopnjah verovanja. Njen temelj je življenjska moč 
vere, ki izhaja iz zaupanja človeku, to pa se začne najprej z 
zaupanjem samemu sebi. Vendar ne gre samo za odnosno 
vero na človeški ravni, pač pa tudi za odnos s presežnim, z 
Bogom, ki je oseben, kar mi omogoča, da lahko kvalitetneje 
živim, ljubim in izboljšujem tudi druge osebne odnose. 

Postavlja se mi še eno vprašanje, ki ga je izpostavila že 
prof. Osewska. Tu se pogovarjamo in sprašujemo, ali je čas za 
verski pouk v zadnji triadi, kakšno vsebino naj bi dali temu 
predmetu, ali naj začnemo s spoznavanjem vseh religij in 
potem preidemo h krščanstvu … Ne gre toliko za vprašanje, 
s čim začeti v sedmem, osmem, devetem razredu, ampak za 
vprašanje, kako že v predšolskem obdobju omogočiti celosten 
človekov razvoj, da bi vzgojili srečnega otroka. Ali se bomo 
zadovoljili s spoznavanjem religioznega pri dvanajstih letih 
ali pa bomo otroku dejansko omogočili, da v najnežnejših 
letih nastopi duhovno pot. Z vidika razvojne psihologije je 
trileten otrok fasciniran že ob pogledu na metulja, ki prileti 
na cvet, in ga z lahkoto kontemplira, česar tudi odrasli zmeraj 
ne zmoremo. To dokazuje otrokovo posebno sposobnost za 
odpiranje naravnim in religioznim skrivnostim, za kar ga ne 
bi smeli prikrajšati. 

In še vprašanje o postavljanju meja. Živimo v času, ko se 
želijo meje čim bolj zabrisati, tako časovno kot prostorsko. S 
tem, ko se brišejo meje, se težje oblikujeta tudi naša pristna 



149

osebna in kolektivna identiteta. Prof. Kroflič, kako vi vidite 
pomen postavljanja meja v vzgojno-izobraževalnem procesu?

 
22

Robi Kroflič

Da začnem pri koncu. Vprašanje meja je zelo popularno, 
danes še posebej. Ko razmišljamo o vzgoji, smo praviloma zelo 
podvrženi zdravorazumski logiki, kar pomeni, da nas malo meče 
levo, malo v desno, tako »po demokratsko« … Se pravi, izidemo 
iz nekega relativno totalitarnega režima v malo več svobode in 
potem je te svobode kar naenkrat preveč in bi šli radi nazaj. 
Sam sem trdno prepričan, da obrazec, da bomo odgovornost 
najbolje razvili, če jasno določimo, kaj je prav in kaj narobe, 
ni najbolj ustrezen. Res je, pedagogika je vedno kot orientacijo 
iskala neke kriterije, na katerih bi vzpostavila odgovornost. 
Ampak odgovornost lahko vzpostavite do nekih absolutnih 
kriterijev, ki jih vnaprej postavite v obliki moralnih norm, ali 
pa neposredno do tistega, kar sami proizvajate s svojimi dejanji 
oziroma odnosi. Zato sem sam velik pristaš tega, da se striktnost 
meja postavlja po induktivni poti. Da smo vedno toliko zraven 
v socialnih situacijah pri otroku od malega naprej, da mu ne 
pustimo uiti s pogledom stran od tega, kar proizvajajo njegova 
ravnanja. Ker s tem opozarjanjem dobimo nekaj, da ko se zave 
posledic svojega dejanja, na eni strani vidi, da mora sprejeti 
neke fizikalne zakonitosti, ker voda ne bo nikoli tekla navzgor, 
ne da ji pomagaš, na drugi strani pa bo moral sprejeti tudi so-
cialne omejitve, ker bo videl, da določena dejanja ne glede na 
naše namene tudi ranijo, ali pa da določena dejanja proizvedejo 
nekaj dobrega. Veste, upiramo se takrat, ko meje, ki jih postavlja 
okolje v obliki režimskih kriterijev dobrega, ne moremo osmisliti. 
Izumiti je treba neko drugo pot, ki bo bolj organsko postavila 
človeške omejitve. Ne nazadnje, če gledamo pri vsej tehnološki 
noriji, kaj človeštvo trezni v kontekstu ekološke ozaveščenosti, 
je to grožnja katastrofe kot posledica našega ravnanja. Nič 
drugega nas ne bo spravilo k pameti. Ampak če s tem začnete 
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od začetka, če stavite na to, da človek praviloma ne more biti 
ravnodušen za posledice svojega ravnanja, ker so v njem neki 
prosocialni registri, ki se ob ustreznih vzgojnih spodbudah 
prebudijo, potem se bo vprašanje odgovornosti po moje rešilo 
na bolj ustrezen način. Seveda je problem, če s tem zamudite, 
pa se potem znajdete pred dejanskim razumevanjem arbitrarno 
postavljene meje kot igre moči, kdo bo koga. Ko ste enkrat v tej 
dimenziji, imate na voljo samo še sisteme nadzora in doslednega 
sankcioniranja prekrškov. Nič drugega vam ne ostane. Na ravni 
zaščite vzgojnih normativov se to danes zelo jasno vidi na ravni 
dveh politik, ki se odvijata hkrati v strokovni in politični sferi. 
Ena je znamenita politika nične tolerance, ki je zelo popularna, 
tako na levi kot na desni. Ko gre za nasilje ali zlorabo drog, takrat 
absolutno nimamo kaj razmišljati – takšna dejanja je treba 
najstrožje kaznovati. Na drugi strani pa – kaj ugotavljamo? Da 
ne moremo drugače reševati mnogih družbenih konfliktov, kot 
da razmišljamo o nekih alternativnih predkazenskih postop-
kih, ki se jim reče ali poravnava ali arbitraža ali mediacija ali 
kaj podobnega. Se pravi, tudi ta dvotirnost nam nekaj govori. 
Da v klasičnih kategorijah meja in kazni, znotraj katerih smo 
do sedaj razmišljali, problem ni v celoti rešljiv. Ne vem, če se bo 
moja ideja obrata v pojmovanju odgovornosti in induktivnega 
vzgojnega pristopa izkazala za produktivno, zaenkrat verjamem 
vanjo in jo tudi preizkušam na čisto konkretni ravni. Druge 
poti pa pravzaprav ne vidim. Ne vem, ali je bila še kakšna druga 
dimenzija v vprašanju? Mogoče samo še tisto – govorili ste 
o transcendentnem. Ko govorimo o humanistični izobrazbi, 
vedno govorimo o presežnem. Koncepti presežnega pa so zelo 
različni. Večina jih je zgodovinsko vezana na religiozne kon-
cepte, ampak v tradiciji se je uveljavila tudi presežnost znotraj 
umetniškega ustvarjanja, uveljavile so se neke sekularne oblike 
doživljanja vrhunskih izkušenj, ki pravzaprav niso vedno vezane 
na fenomen verovanja v nekaj nadnaravnega. Jaz absolutno 
zagovarjam tezo, da presežnost sodi v vzgojo ne glede na to, v 
katerem registru jo postavljamo. Absolutno verjamem v to. Res 
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je, da je to nemogoče predpisovati, da to ni nekaj, kar lahko z 
učnimi načrti postavite, da je to nekaj, kar je treba spodbujati 
preko tistih dejavnosti, za katere je tradicija pokazala, da so 
bolj odprte za možnost vznika takih izkušenj. Prej ste omenili 
problemski pristop. Zakaj ni pro blemskega pristopa? Veste, v 
didaktiki se problemski pristop praviloma veže na to, da mora 
učitelj formulirati problem, ki mu mora vnaprej videti rešitev, 
ker samo na tak način bo lahko predvidel vse etape njegovega 
reševanja in v časovno določeni enoti tudi zadevo izpeljal. Hkrati 
pa didaktiki opozarjajo na nekaj. Problemski pouk se pojavi šele 
takrat, ko se postavi problem, ki ni problem za učitelja, ampak 
za učenca oziroma dijaka. In tudi tu je nek paradoks. Koncept 
Reggio Emilia, ki sem ga prej omenjal – gre za predšolsko in-
stitucijo, ko je časa za različne vzgojne dejavnosti več, stand-
ardov še ni – dobe sedno zahteva, da mora pedagog, vzgojitelj 
dobiti odobritev od strokovnega vodstva, preden se odloči za kak 
projekt. Dokazati mora namreč, da je z vzpodbudami prepričal 
dovolj otrok, da so sami izrazili željo, da bi nekaj zares proučevali. 
Dokazati mora to. Kar pomeni, da je tam dejansko razumevanje 
problemskosti in motivacije za izobraževanje radikalno. In ta 
problemskost seveda vodi v presežno, vodi v neka presenečenja, 
vodi v to, da mora tudi pedagoški delavec razmišljati, kako rešiti 
zastavljeni problem. In ko ne ve točno, kam bo zadevo odpeljal, 
gre po pomoč k umetniku. 

23 

Vid Snoj

Kako lahko pedagog dokaže, da je pri otrocih zbudil željo 
po védenju? 

24

Robi Kroflič

Tam se vodi zelo obsežna dokumentacija o vsem, kaj se v 
skupini dogaja. Pedagoški delavec mora pokazati, kaj vse je 
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prinesel na ravni materialov – slik, zgodbic, kako so otroci na to 
reagirali, kako se je izpostavil problem in motivacija za reševanje. 
In ko se to dogaja dvakrat tedensko v daljših časovnih obdobjih, 
je to seveda čisto normalen proces. In te stvari na tak način de-
lujejo. Tudi pri umetnosti: če to ni pouk o umetnosti, ampak je 
pridobivanje umetniških izkušenj, lahko pridete do tega učinka. 
Če je vzgojna situacija »zaprta«, če vi vnaprej veste, to bom poka-
zal s tem in s tem namenom, zadevo že inštrumentalizirate, 
se vam bo doseganje presežnega praviloma sfižilo. Med vami 
je kar nekaj umetnikov. Če bi vnaprej točno vedeli, kako boste 
s potezami čopiča prišli do vnaprej predvidene slike, se ne bi 
mučili s slikanjem. Tudi Proust se ne bi mučil z vsemi svojimi 
romani, če ne bi sam sebe formiral skozi to pisanje. To je pač to. 
Poznamo klasične poti, ki so vezane na vstopanje v religiozne 
izkušnje, za katere vemo, da vodijo v podobno smer. Problem 
je, da je treba vsebino pouka postaviti tako, da ni izključujoča 
za tiste, ki jih nek tip izkušnje ne more nagovoriti. Enkrat sem 
v nekem intervjuju rekel, da bi marsikoga kako svetopisemsko 
sporočilo, če bi mu povedali, da je to zapisano v Svetem pismu, 
začelo odbijati. Za vernika je evangelij veselo oznanilo, za ne-
vernika pa dokaz, da je najbrž v njem nekaj podtaknjenega, da 
je kukavičje jajce. In s tem, s to heterogenostjo doživljanja je 
treba na nek način računati. Zato se tudi profesionalne šole, kot 
sem omenjal, danes ukvarjajo z vprašanjem, kako pravzaprav 
ohraniti tisto bistveno humanistično sporočilo, vendar odprto 
na način, da zagrabi ljudi z različnih religiozno-kulturnih oza-
dij. In to se da doseči, zagotovo. Čeprav je klasično uvajanje v 
razsežnost religioznega življenja nekaj drugega, za kar ste pa 
tako ali tako sami ugotovili, da najbrž javna šola, ne državna ne 
zasebna, ni ustrezno mesto.

25

Meta Kušar

Omenila bi samo nekaj stvari iz mojih beležk o dveh dra-
gocenih prispevkih. Najbolj dragoceno je tisto, s čimer se ne 
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strinjamo. S poglabljanjem v vse, čemur nasprotujemo, z ra-
zumevanjem tistega, s čimer se ne strinjamo, dosegamo neki 
rob, neki začetek filozofije dialoga. Pogovor in izmenjavanje 
osebnih pogledov se mi zdi, je za ljudi nekaj najbolj temeljnega. 
Najprej odgovarjam na vprašanje, ki ste nam ga zastavili: Kdo 
je učitelj in kaj je šola? Mislim, da je učitelj tisti, ki človeku 
omogoči večanje ego zavesti, ker je njegov mentor. Otroka sta-
rejši začno prav kmalu podrejati pravilom, ki jim verjamejo, 
oziroma neki družinski formi, ki je uveljavljena. Starši, stari 
starši, ljudje, s katerimi otrok prihaja v stik, se zelo hitro 
spravijo na otroški ego in ga na različne načine omejujejo in 
poškodujejo. Učiti otroka slovenščine, matematike, angleščine, 
morale pa ne, pomeni zatirati njegov ego. Tudi ideološke kolek-
tivistične tračnice so nekaj, kar onemogoča razvoj osebnosti. 
V šoli še ne cenijo individuuma. Ni dobrodošlo misliti s svojo 
glavo. Zahodnoevropske države vzgajajo mnogo bolj sproščene 
dijake, evropski študentje gojijo mnogo večja pričakovanja v 
zvezi s profesorjem kot pri nas. Prej smo se pogovarjali z gospo-
dom Krofličem, ki je pripovedoval prav znanstvenofantastične 
zgodbe o mladih ljudeh. Poplava podzavesti je pri njih slabo 
zajezena, mnogo pomembnih reči morajo potlačiti. Ne morem 
se zdaj širše navezovati na problem droge, alkoholizma in 
vseh drugih patologij, ampak pravzaprav ta ego zavest je res 
šibka in vprašanje je, če je naša šola tako organizirana, da bi 
to, kar otrok prinaša s sabo, ohranila in nadgradila. Mislim, 
da ni. Tudi potreba po popolni potlačitvi religioznosti v šoli 
za marsikakšnega otroka ni enostavna stvar. Na Zahodu 
zelo pazljivo ravnajo z ego zavestjo, ker se zavedajo, da od nje 
živijo. Ves Zahod je zgrajen na ego zavesti posameznika, na 
potenci individualnega, pri nas pa se še vedno utapljamo v 
zagatnem kolektivizmu. Profesor naj bi bil osebnost. Šola naj 
bi zmanjševala infantilno stanje duha, ne pa da se hvali s tem, 
da gradi družbo znanja. Družba znanja je politična floskula, 
ki ob sebi vleče zelo kontradiktorne čolničke – na primer, 
da doktorji znanosti ne morejo dobiti zaposlitve, če pa jo že 
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dobijo, so mizerno plačani. Znanje v naši družbi dejansko ni 
prepoznano kot nacionalna dragocenost. Družba znanja takoj 
vzbudi še vprašanje, za kakšno znanje gre. Za pozunanjeno, 
analitično, racionalno vedenje, ki ni sposobno ne sinteze, še 
manj pa razpolaga z educirano dušo. Termin družba znanja 
je preveč tesno povezan s potrošništvom in upam si trditi, da 
prav nič s filozofijo, humanistiko. Kakor da bi šli radi v družbo 
znanja samo zato, da bi potrošništvo dobro izpeljali. Večkrat 
je bilo omenjeno, da bi morali spremeniti določene zakone, 
vendar ni politične volje za te spremembe. Med nami je poli-
tik, pa ne neki obrobni, ampak parlamentarec, še več, je član 
prav tiste stranke, ki ima ministra za izobraževanje. Bi nam 
on kaj povedal, kakšen je odnos ministra za visoko šolstvo 
do realnosti. Pa tudi do humanistike in, še bolj natančno, do 
filozofije. Filozofija je izhodišče vsega izobraževanja, mar ne? 

V enem izmed intervjujev, ki sem ga naredila s prof. dr. 
Dejanom Komelom, je bilo rečeno, da je pred leti neapeljski 
inštitut za filozofijo, s katerim sodelujejo najbolj znani evrop-
ski filozofi, na evropske vlade poslal deklaracijo o pomenu 
filozofije za današnji čas. Vladam so razložili, da je filozofija 
tista duhovnost, s katero so Evropejci osmišljali sebe, družbo, 
znanost, politiko ... Sprašujem kolega, če ve, ali je slovenska 
vlada o tej deklaraciji razpravljala? Če govorimo o šoli, osnovni 
ali fakulteti, se ne moremo izogniti razpravi o filozofiji in hu-
manistiki. Seveda razprava med humanisti in naravoslovci, da 
ne rečem prestižni boj, je stara in se navezuje na materialna 
sredstva. Poniževalno je, da smo morali humanisti pristati 
na to, da smo manj vredni zaradi tega, ker ne moremo kakih 
svojih slavističnih študij objavljati na enak način, kot jih lah-
ko objavljajo naravoslovci. Slovenska politika ni sposobna 
razumeti, da študij Prešerna, Gradnika, Kovačiča ni lokalna, 
vaška pomembnost. Še na filozofskih fakultetah ne razumejo, 
zakaj imamo slovensko literarno zgodovino. Študentom ne 
oblikujejo jezikovnega nazora, kar se vidi vsepovsod. Gamsi 
so nacionalno pomembnejši od Valentina Vodnika ali Zoisa, 
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ker članek o slovenskih gamsih lažje objaviš v ameriški in 
francoski strokovni literaturi. Razumem, da Američane bolj 
zanima raziskovanje slovenskih žužkov kot pa razprava o Žu-
pančiču. To pa lahko pomeni, da imamo boljše žužkoslovce kot 
pa literarne zgodovinarje. Kdo nas zdaj, ko smo samostojna 
država, inkulturira? Izobraženost duše pomeni, da smo psi-
hično stabilni. Če smo dobro kulturno opremljeni, damo nekaj 
nase in probleme življenja bolje prenašamo, bolje rešujemo. 
Deficit kulture pripelje človeka v stanje, ko ni več sposoben 
odnosa do realnosti. Pri mnogih politikih ugotavljam zelo 
šibko educirane duše. 

Še nekaj: Koliko je feminizirana osnovna šola in srednja 
in fakulteta in koliko vodilnih kadrov v vseh treh stopnjah je 
ženskega spola?

26

Tomaž Pisanski

Ni prvič, da slišim, da obstaja nekakšen boj med human-
isti in naravoslovci. Jaz to odločno zavračam, ker se mi zdi, 
da smo naravni zavezniki. V resnici so tisti, proti katerim bi 
se morali boriti, menedžerji in ekonomisti. Slovenske uni-
verze producirajo okrog 40 do 50 odstotkov ekonomistov in 
menedžerjev med vsemi študenti, kar je v bistvu dvakrat več, 
kot pa je evropsko povprečje. Se pravi, mi imamo na vsakega 
delavca po dva menedžerja, ki nas bosta vodila. To nekako 
ne gre, razumete. Jaz mislim, da je to napačno, da jemljete 
naravoslovce za nasprotnike.

27

Meta Kušar

Ne jemljem jih za nasprotnike, prav nič nimam osebno proti 
njim, saj me je kemija naučila marsikaj o humanističnem 
odnosu do sveta. Moj profesor za matematiko Jože Povšič ali za 
fizikalno kemijo Roman Fakin sta imela bolj izobraženo dušo, 
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kot jo ima zdaj marsikateri profesor na Filozofski fakulteti. 
Govorim o tem, kakšni so politični privilegiji naravoslovja in 
kakšni filozofije. Menedžer samostojne Slovenije ne razmišlja 
filozofsko. Ne vem, koliko kemik v Belinki ali Krki? Ko je imel 
moj prijatelj nastopno predavanje za rednega profesorja na 
eni od akademij, ga niso prišli poslušat kolegi humanisti, 
ampak dva biologa.

28

Stane Granda

Čisto na kratko: sam sem leta in leta zastopal humanistične 
znanosti v nekdanji Raziskovalni skupnosti Slovenije. Največje 
podpornike sem imel v akademikih iz naravoslovja in tehnike, 
največje nasprotnike pa na FDV-ju oziroma v družboslovcih.

29

Vid Snoj

Kaže, da smo res pri koncu, zdaj ko poznamo svoje 
sovražnike (smeh). Strašno dolg sklepni govor bom preskočil. 
Zahvaljujem se predavateljem, razpravljavcem in vsem, ki ste 
pozorno poslušali razpravo. 
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