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1  SPlošNA NAčElA VzgojE IN IzoBrAžEVANjA 

 Človekove pravice in dolžnosti
 Temeljne vrednote vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
izhajajo iz skupne evropske dediščine političnih, kulturnih in moralnih 
vrednot, ki jih združujejo človekove pravice in njim pripadajoče dolžnosti 
ter načela pluralne demokracije, strpnosti, solidarnosti in pravne države. 
Človekove pravice vključujejo individualne in kolektivne pravice, katerih 
temelj sta svoboda in enakost posameznikov1 in skupin. Človekove pravi-
ce so vselej hkrati tudi dolžnosti, saj pravice drugih nalagajo spoštovanje 
in uresničevanje pravic v obliki dolžnosti do drugih. Zavezujejo k spo-
štovanju dostojanstva vsakega posameznika ter k spoštovanju pluralnosti 
kultur in s tem k spodbujanju razumevanja, strpnosti in prijateljstva med 
vsemi narodi, rasami, verskimi in drugimi skupinami. Spoštovanje pravi-
ce do nediskriminiranosti nalaga dolžnost nediskriminiranja v ravnanjih, 
pri čemer velja izpostaviti zlasti nediskriminiranje oseb oziroma otrok iz 
kulturno in socialno manj spodbudnih okolij ter priseljencev, nediskri-
miniranje v razliki med spoloma in nediskriminiranje oseb s posebnimi 
potrebami. Ta pravica pa ne izključuje pozitivne diskriminacije, katere 
bistvo je v tem, da razlikuje zato, da bi odpravila nepravične razlike in 
vzpostavila enake možnosti za vse. Enakost zavezuje k temeljnemu nače-
lu zagotavljanja enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju, svoboda pa 
k spodbujanju možnosti izbire. Uresničevanje človekovih pravic zahteva 
zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema na vseh ravneh. 
Država mora zagotoviti brezplačnost izobraževanja vsaj v obdobju do-
univerzitetnega izobraževanja in zagotavljati možnosti vseživljenjskega 
izobraževanja in učenja. Človekove pravice vključujejo tudi pravico do 
zdravega naravnega in spodbudnega družbenega okolja, s tem pa zavezu-
jejo k skrbi in spodbujanju odgovornosti do le-tega. Človekove pravice, 
ki so zapisane v mednarodnih dokumentih, implicirajo korelativne ob-
veznosti države, da svobodnega izvrševanja teh pravic ne preprečuje ali 
ovira, če gre za negativne pravice, v primeru pozitivnih pravic pa njihovo 
udejanjanje omogoči. Vzgoja, ki si prizadeva, da bi učenci privzeli norme 
in vrednote, ki jih vključujejo človekove pravice, pa mora – enako kot 
zavest o lastnih pravicah in ravnanjih skladno z njimi – privzgojiti tudi 
zavest o dolžnosti do drugih in temu ustreznih ravnanjih, ki izhajajo iz 
vsebin za vse veljavnih pravic.

 Avtonomija
 Oblikovanje samostojnega, razmišljujočega in odgovornega po-
sameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno znanje in socialne 
ter druge spretnosti, je temeljni cilj vzgoje in izobraževanja. Vzgoja in 
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izobraževanje v javni šoli in vrtcu morata zato slediti načelom objektiv-
nosti, kritičnosti in pluralnosti. Avtonomija vključuje strokovno avtono-
mijo učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 
ter avtonomijo institucij vzgojno-izobraževalnega sistema. Avtonomnost 
vrtcev in šol v razmerju do države, lokalnih oblasti in staršev mora biti za-
gotovljena z načinom financiranja, zagotavljanjem strokovne avtonomije 
učitelja in načinom zaposlovanja pedagoškega, strokovnega in upravnega 
kadra. Pogoj institucionalne avtonomije so jasna in nepristranska meri-
la njihovega delovanja ter nadzor javnosti, obenem pa avtonomija im-
plicira prevzemanje odgovornosti. Avtonomnost šole in vrtca spodbuja 
spremljanje in zagotavljanje kakovosti šolskega dela. Javno šolstvo mora 
imeti avtonomijo v razmerju do države in struktur oblasti ter v razmer-
ju do vsakdanjih vednosti in prepričanj. Zahteva po avtonomnosti javne 
šole oziroma vrtca kot institucije je povezana z ločitvijo države in verskih 
skupnosti. Laičnost javnega šolstva in svetovnonazorska nevtralnost jav-
nih šol in vrtcev mora biti zagotovljena z zakonskimi in drugimi predpisi. 
Delovanje šolskega sistema mora biti podvrženo analizi in refleksiji ideo-
loških mehanizmov v šoli in vrtcu. 

 Pravičnost
 Pravičnost v izobraževanju, ki je bistven element družbene pravič-
nosti, je tesno povezana z enakostjo. Zato pravičnost v izobraževanju po-
gosto razumemo kot enakost izobraževalnih možnosti, ki je nujni pogoj 
za to, da imajo v sodobnih družbah, temelječih na liberalnih in demokra-
tičnih načelih, vsi njihovi državljani enake možnosti za uspeh v življenju. 
Enakost možnosti predpostavlja, da je vsakdo obravnavan v skladu s kla-
sičnim pravilom pravičnosti (enake je treba obravnavati enako in neenake 
skladno z njihovo različnostjo) v okoliščinah, ko se več oseb poteguje za 
omejeno število dobrin (na primer sprejem na kakovostno šolo ali univer-
zo). Pojmovanje socialne pravičnosti kot enakosti možnosti torej dopušča 
neenakost dosežkov posameznikov, vendar le, če imajo vsi enake možno-
sti, da jih dosežejo, in je ta neenakost dosežkov posameznikov posledica 
njihovih svobodnih izbir, sposobnosti, vloženega truda in sprejetih tve-
ganj. Ker je enakost možnosti, ki jih ima nekdo v družbi, močno odvisna 
od njegovih možnosti za izobraževanje, mora država, ki si prizadeva za 
pravično družbo, z različnimi ukrepi (izvajanje politike pozitivne diskri-
minacije za otroke iz socialno in kulturno deprivilegiranih okolij; zagota-
vljanje vsakomur enakega obsega brezplačnega izobraževanja; omogoča-
nje individualizacije šolskega sistema in pouka, ki nudi vsakemu učencu 
optimalne možnosti za pridobitev kakovostne izobrazbe in formiranje 
v avtonomnega posameznika; inkluzije otrok s posebnimi potrebami v 
primerih, ko je to zanje koristneje, kot bi bilo, če bi se šolali v posebnih 
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šolah itd.) najprej vsakomur zagotoviti enake izobraževalne možnosti. Po-
leg tega pravičnost v izobraževanju vedno, kadar ni tehtnih razlogov za 
razlikovanje, zahteva enako, nepristransko in proporcionalno obravnavo 
učencev pri ocenjevanju znanja, nagrajevanju, kaznovanju itd. To pomeni, 
da morajo učenci, ki izkažejo enako znanje, dobiti enako oceno, tisti, ki 
zagrešijo enak prekršek, enako kazen itd.

 Kakovost
 Vsakdo – otroci, mladostniki in odrasli – ima pravico do kakovo-
stne vzgoje in izobraževanja. To je eno pomembnih načel vzgojno-izo-
braževalnega sistema, ki vzgaja avtonomne in razsodne posameznike. V 
sodobnih pluralnih družbah, kjer obstoji več različnih svetovnih nazorov 
in vrednostnih sistemov, javnega šolstva, ki mora biti dostopno vsem, ni 
mogoče graditi na tem ali onem partikularnem vrednostnem sistemu, 
temveč le na temelju vrednot, ki so skorajda splošno sprejete in so zato 
lahko skupne vsem državljanom, ne glede na razlike v njihovih vredno-
stnih preferencah in svetovnonazorskih prepričanjih (na vrednotah torej, 
kakršne so človekove pravice kot kompleksna mreža norm in vrednot, 
strpnost, solidarnost, pravičnost, pravna država, pluralna demokracija, 
kakovosten izobraževalni sistem, vključujoč vrednote, o katerih govori-
mo v nadaljevanju itd.). Pri zagotavljanju kakovosti vzgoje in izobraževa-
nja je z vidika posameznika pomembno izpostaviti tudi njegovo pravico 
do kakovostne izvedbe vzgojno-izobraževalnega procesa, torej do pouka, 
vključujoč vzgojo, ki mu zagotavlja možnost pridobiti kakovostno znanje 
in izobrazbo. Kakovosten šolski sistem mora pri pouku, pri izvajanju de-
javnosti in pri odnosu do otrok oziroma učencev upoštevati tudi njihove 
temeljne potrebe, kot so potreba po varnosti, sprejetosti, sodelovanju, 
samospoštovanju itd. Obenem mora spoštovati in izhajati iz kulturno 
zgodovinskih tradicij, na katerih temelji ta država, in upoštevati njeno 
umeščenost v evropsko družbeno, kulturno in politično okolje. Ker pa so 
tudi mnenja o tem, kaj je dobra šola, dober vrtec, zelo različna, mora biti 
javno šolstvo utemeljeno na najširšem možnem konsenzu o dobri šoli, 
dobrem vrtcu, z zasebnimi šolami in vrtci pa je treba zadostiti potrebam 
tistih staršev, ki dobro šolo oziroma vrtec razumejo drugače in želijo, da 
se njihovi otroci šolajo v vzgojno-izobraževalnih institucijah, ki delujejo 
na podlagi posebnih doktrin ali pedagoških načel, otroke pa vzgajajo in 
izobražujejo v skladu s partikularnimi vrednotami, na primer v skladu z 
religioznimi ali drugimi svetovnonazorskimi prepričanji staršev. Temelj-
ni gradniki kakovosti šolskega sistema so zajeti v splošnih ciljih vzgoje in 
izobraževanja, ki jih opredeljujemo v nadaljevanju besedila.

uvod
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2  SPlošNI cIljI VzgojE IN IzoBrAžEVANjA 

 Zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela v insti-
tucijah predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, gimnazijskega 
ter poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter izobraževanja 
odraslih:
•	 s kakovostno usposobljenimi strokovnimi delavci v vzgoji in 

izobraževanju,
•	 z ustreznimi prostorskimi pogoji,
•	 z ustreznimi finančnimi vlaganji,
•	 z zagotavljanjem avtonomije vzgojno-izobraževalnih institucij,
•	 z zagotavljanjem strokovne avtonomije strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju,
•	 z upoštevanjem sodobnih spoznanj o vzgoji in izobraževanju (po-

učevanju in učenju), 
•	 z zagotavljanjem pluralnosti in enakovrednosti vseh znanstvenih 

disciplin in
•	 z dopolnjevanjem mreže javnih vzgojno-izobraževalnih institucij z 

zasebnimi na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema.

Zagotavljanje skladnega telesnega in duševnega razvoja posameznika in 
zagotavljanje spodbud za optimalni razvoj posameznika.

Doseganje kakovostne splošne izobrazbe, široke razgledanosti, poklicne 
usposobljenosti in znanja, ki je primerljivo z znanjem v državah, ki dose-
gajo najvišje rezultate na mednarodnih tekmovanjih.

Razvijanje zmožnosti za vseživljenjsko učenje, stalni osebni in strokovni 
razvoj:
•	 razvijanje zmožnosti za učenje in pridobivanje znanja,
•	 razvijanje komunikacijskih zmožnosti v slovenskem, na narodno-

stno mešanih območjih v italijanskem in madžarskem jeziku, in 
tujih jezikih,

•	 razvijanje delovnih navad in odgovornosti za svoj razvoj,
•	 razvijanje odgovornosti za svoje zdravje, ohranjanje okolja in la-

stno udeleženost pri zagotavljanju trajnostno zasnovane družbe,
•	 spodbujanje vsakega posameznika k nadaljnjemu izobraževanju 

(formalnemu in neformalnemu).

Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje vsakega po-
sameznika (ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, 
narodno pripadnost, svetovnonazorsko pripadnost in telesno ter duševno 
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konstitucijo) ter nudenje ustrezne pomoči in spodbud posameznikom 
oz. skupinam:
•	 priseljencev,
•	 ki prihajajo iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja,
•	 s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi.

Zagotavljanje pogojev za doseganje odličnosti pri posameznikih, ki so 
nadarjeni na različnih področjih:
•	 splošnem intelektualnem,
•	 ustvarjalnem,
•	 učnem (jezikovnem, matematičnem, družboslovnem, naravoslov-

nem, tehniškem),
•	 umetniškem (glasbenem, likovnem, dramskem, literarnem …),
•	 telesno-gibalnem področju.

Zagotavljanje sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami in 
širšim okoljem:
•	 obogatitev ponudbe vzgojno-izobraževalnega dela z vključeva-

njem organizacij (kulturnih, športnih …), društev in posamezni-
kov iz širšega okolja,

•	 soglasje (strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, staršev 
učencev, širše družbe in politike) o temeljnih ciljih vzgojno-izo-
braževalnega dela in skupno prizadevanje za dosego teh ciljev.

Razvijanje zmožnosti za življenje v demokratični družbi:
•	 spoštovanje otrokovih in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin,
•	 razvijanje zavesti o pravicah in odgovornostih človeka,
•	 razvijanje zavesti o pravicah in odgovornostih državljana Republi-

ke Slovenije,
•	 razvijanje zavesti o narodni identiteti in vključenosti v mednaro-

dni prostor,
•	 razumevanje in sprejemanje različnosti,
•	 spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 
•	 vzgajanje za medsebojno strpnost, solidarnost za miroljubno soži-

tje in spoštovanje soljudi,
•	 razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov in razvijanje enakih 

možnosti obeh spolov, 
•	 razvijanje odgovornega, avtonomnega in kritičnega posameznika.

uvod
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3  StrAtEškI IzzIVI IN USmErItVE SIStEmA 
 VzgojE IN IzoBrAžEVANjA 

 Šolski sistem je del družbe, Slovenija je integrirana 
 v Evropo in v globalno povezan svet
 Analiza in zasnova šolskega sistema v Republiki Sloveniji izhaja iz 
dejstva, da je Slovenija sestavni del Evropske unije in članica Sveta Evrope 
_ je sodobna demokratična država; njena družba in politični sistem sta 
utemeljena na vrednotah človekovih pravic, pravne države, pluralne de-
mokracije, strpnosti in solidarnosti. Večinska legitimnost teh vrednot je 
nesporna. Obenem je Slovenija država s svojo tradicijo, zgodovino, kultu-
ro in posebnostmi, ki se oblikujejo v dinamičnem odnosu s svetom. Eko-
nomsko in politično je država vključena v tokove vse bolj globalno pove-
zanega sveta, v katerem obstoj in nadaljnji razvoj razvitih družb temeljita 
na znanju in na ustvarjanju novega znanja. V javnih vrtcih in šolah, ki so 
del družbe, mora proces vzgoje in izobraževanja mladih generacij teme-
ljiti na teh skupnih vrednotah in jih usposabljati za samostojno življenje, 
za skupno delovanje in participacijo v političnem življenju. Ob tem je 
vse bolj očitno spoznanje, da prevladujoči vzorci proizvodnje in porabe, 
ki sodobnim družbam omogočajo preživetje in ustvarjajo njihovo boga-
stvo, obenem povzročajo uničevanje okolja, temeljijo na nesprejemljivem 
izkoriščanju virov in prispevajo k množičnemu izumiranju živalskih in 
rastlinskih vrst. Vzgoja in izobraževanje, ki bo mlade generacije uspo-
sabljala za samostojno življenje in za izzive sodobnega sveta, mora zato 
vključevati tudi pripravljenost za potrebne spremembe in usposobljenost 
za iskanje novih nacionalnih in globalnih rešitev v etiki, v ekonomiji in 
politiki, v človekovem odnosu do narave in do samega sebe, ki bodo po-
trebne, da bi človeška civilizacija – skupaj z njenim odnosom do narave 
– pričela slediti načelom vzdržnega, trajnostno zasnovanega razvoja.

3.1 znanje v družbi znanja, trajnostni razvoj

 V sodobnem svetu razvoj človekove civilizacije in njeni globali-
zacijski procesi kažejo, da znanje postaja ključno za blaginjo države, 
posameznika in posamezne družbe. V tem kontekstu se družba znanja2 
izrisuje kot pomemben pojem, v katerem se odražajo različna protislovja 
sodobnosti.

Družba znanja je družba, v kateri znanje postane ključni dejavnik njene-
ga razvoja in delovanja. V njej znanje ni le temeljna civilizacijska prido-
bitev, pomembna z vidika kulture ter skladnega, celovitega razvoja posa-
meznika. Znanje prežema ekonomijo in pogojuje kakovost izdelkov ter 
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storitev, s tem pa tudi določa njihovo tržno uspešnost. V sodobni družbi 
je zato proces pridobivanja znanja podvržen močnim tržnim vplivom, ki 
kot enega poglavitnih ciljev učnega procesa postavljajo samo sposobnost 
pridobivanja znanja – učljivost posameznikov.

Gospodarska uspešnost družb bo v bodoče verjetno še bolj odvisna od 
ravni in oblik znanj v njej: tistih znanj, ki bodo vgrajena v proizvodne in 
druge procese v družbi, in tistih, ki bodo v njej ustvarjena in razširjana. 
To velja tem bolj za družbe oziroma države brez pomembnih surovin. Za 
te družbe bo ključnega pomena, da bodo znale vzpostaviti okolje, ki bo 
cenilo znanje, spodbujalo njegovo ustvarjanje, razširjanje in nadgrajeva-
nje ter njegovo vgrajevanje v socialni in kulturni kapital družbe. 

Zato je potrebno na vseh ravneh izobraževanja poudariti tudi družbeni 
pomen tehniškega izobraževanja3 in naravoslovno matematičnega zna-
nja. Prizadevati si je potrebno za doseganje ustrezne, s hitrimi spremem-
bami na tem področju usklajene ravni tehnološke pismenosti že v okviru 
splošno izobraževalnih programov. 

Dosežena splošna raven znanja v nekem okolju je tesno povezana tudi 
s stopnjo uveljavitve informacijske družbe,4 v kateri je ustvarjanje, raz-
širjanje, uporaba, integriranje in obdelava digitaliziranih informacij 
pomembna ekonomska, politična in kulturna dejavnost. Ker sodobne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) omogočajo bistveno 
povečevanje obsega razširjanja, arhiviranja in dostopanja do informacij 
in znanja, hkrati pa zmanjšujejo pomen fizične bližine sodelujočih, je 
uveljavitev informacijske družbe v določenem okolju tesno odvisna od 
obsega primerne tehnološke opremljenosti tega okolja in od stopnje učin-
kovite ter ustvarjalne uporabe te tehnologije med njenimi uporabniki. 
Preoblikovanje obstoječe družbe v družbo znanja postavlja nove zahteve 
tudi izobraževalnemu sistemu.

Razvojni potencial IKT se hitro razvija in še zdaleč ni izčrpan. Sprotno 
spoznavanje njegovih možnosti in krepitev sposobnosti njegove ustvar-
jalne uporabe je v sodobnih družbah nuja. IKT bodo najuspešneje posta-
le predmet poučevanja, če bodo postale tudi njegovo sredstvo oz. njego-
vo okolje. Spoznavanje in usvajanje IKT v šoli je dejavnik izenačevanja 
možnosti med tistimi šolarji, ki se bodo z njimi srečevali že v domačem 
okolju, in tistimi, ki se ne bodo. Vsenavzočnost IKT in njen hiter razvoj 
terjata vseživljenjsko učenje, namenjeno spoznavanju njenih zmožno-
sti in načinov uporabe. Ustvarjalen odnos do IKT se bo utrdil kot po-
goj uspešnega vključevanja v proizvodne procese, na drugi strani pa bo 
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postavljal tudi prag mejne družbene funkcionalnosti, ki ga bodo zlasti 
nekateri starejši ljudje težko dohajali, zato mora država tudi odraslim s 
sredstvi in izobraževalnimi programi zagotavljati možnosti izobraževa-
nja na tem področju.

Morda najpomembnejši pogoj utrditve in uresničevanja vseživljenjskega 
učenja za cilj, ki ga zahtevata podaljševanje poprečne življenjske dobe lju-
di ter tempo odkritij in izumov oz. njihovih implementacij, je spodbuja-
nje trajne motivacije za spoznavanje in učenje. Družbo znanja najbolje 
uresničujejo učljivi, učeči se in ukaželjni ljudje.

Ob predpostavki, da bo obseg ustvarjanja informacij in znanja ter hitrega 
spreminjanja vzorcev kulture še naprej naraščal, ena od izpostavljenih 
nalog javnega šolstva ostaja ustvarjanje motivacije in sposobnosti za sa-
mostojno pridobivanja znanja ter za orientacijo na različnih področjih 
človekove kulture in poklicnega delovanja. Koncept vseživljenjskega uče-
nja je skladen s konceptom družbe znanja, ki izhaja iz želje, da bi živeli 
v gmotno dobro preskrbljeni družbi. Ta cilj, če ga ne razumemo ozko 
funkcionalistično, je lahko skladen tudi z načelom individualne avto-
nomije in omogočanjem smiselnih življenjskih izbir, kakor tudi z idejo 
opolnomočenega in kritičnega državljana, ki je glavni nosilec pluralizma 
v demokratičnih procesih. Vendar je pri tem potrebno opozoriti na neka-
tere notranje napetosti družbe znanja. 

V družbi znanja je znanje produkcijski dejavnik, zato se poudarja njego-
va uporabna vrednost, manj pa je v osredju, da je izobraženost ideal, ki 
nima samo instrumentalne, temveč tudi bistveno intrinzično vrednost. 
Podobno velja za prilagodljivost posameznika, ki jo terja hitrost teh-
noloških sprememb: načeli spoštovanja človekovih pravic in oblikova-
nja avtonomne osebnosti upoštevamo le, če izobraževanje ne spodbuja 
samo učljivosti, temveč tudi spoznavno, moralno in družbeno kritičnost 
posameznika.

V obdobju tehnoloških prebojev seznanjenje z in uporaba IKT nastopata 
kot pomembna cilja izobraževanja, vendar sta, gledano v celoti, predvsem 
sredstvo, ne pa cilj procesa pridobivanja znanja. Družba znanja ni samo 
družba, v kateri je znanje široko dostopno, temveč je tudi družba, v kateri 
se proizvaja tolikšna količina informacij, da je posameznik več ne obvla-
da. Pojavlja se odvisnost od strojev, ki zmorejo shraniti in obdelovati ne-
nehni tok podatkov, in nujnost zaupanja ekspertom, ki se edini znajdejo 
v visoko specializiranih področjih vednosti.



21

Ekonomski razvoj sodobnih družb je tudi tesno povezan s konkurenco 
na globalnem trgu in nujnostjo inovacij ter neprestane implementacije 
novih tehnologij. Trg zahteva tehnološke in znanstvene inovacije, kar po-
meni, da terja visoko specializirano delovno silo, ki sama izgublja pregled 
nad celoto vednosti. Te spreminjajoče se okoliščine trga dela pomenijo, 
da je za zaposlitev treba nenehno pridobivati nove spretnosti in znanje, 
sicer lahko posameznik izpade iz trga dela. 

Učljivost posameznika kot cilj izobraževanja pa ne sme biti ločena od 
moralnega oblikovanja osebnosti, ki skupaj s pridobljenim znanjem 
vzpostavlja trdnost značaja in kritičnost posameznika, saj vzgoja in izo-
braževanje v šoli ne smeta prožnosti posameznikov sprevračati v njihovo 
nekritičnost in vodljivost, ker bi to nasprotovalo temeljnemu načelu obli-
kovanja avtonomne osebnosti.

Družba znanja je tako protislovna družba z večznačnimi procesi, zato je 
pomembno, kateri njeni vidiki prevladajo v posamezni družbi. Šola se tej 
večznačnosti ne more izogniti. Sama je del družbe in se mora razvijati 
skupaj z njo, posredovati nova znanja, seznanjati z novimi tehnologijami 
in pripravljati za življenje v družbi, ki terja več znanja in več prilagodlji-
vosti, a se pri tem ne zadovolji z vsakršnim prilagajanjem novih generacij 
novi realnosti, temveč jim mora tudi omogočiti, da reflektirajo družbo in 
svoje mesto v njej. Državljani, ki poznajo in obvladajo nove tehnologije, 
imajo možnost, da tehnologija služi njim in ne obratno.

Posamezniki v družbi, v kateri sta znanje in splošna blaginja pomemb-
ni vrednoti, pa se morajo zavedati, da sta ekonomski razvoj in poraba 
dobrin na Zemlji objektivno omejena. Odtod zahteva po uvedbi načela 
trajnostnega oziroma vzdržnega razvoja, ki izhaja iz dejstva, da v okvirih 
sedanjih načinov produkcije in porabe dobrin človeštvo uničuje okolje, 
naravo in živa bitja ter ogroža svoj lastni obstoj.5 To je utemeljeno v znan-
stveno dokazanih spoznanjih,6 načelo pa podpirajo tudi številni medna-
rodni dokumenti.7 Zato ideja, da je potrebno kritično reflektirati delo-
vanje sodobnih globaliziranih družb in da jih je potrebno preoblikovati 
tako, da bodo delovale po načelih trajnosti oziroma vzdržnosti, ni niti 
modna muha niti stvar določenega svetovnega nazora, marveč dolžnost, 
ki jo imajo sedanje generacije do svojih otrok oziroma prihodnjih gene-
racij in do sveta narave. 

Prav znanje o teh spoznanjih in dejstvih, ki omogočajo razumevanje de-
lovanja današnje človekove civilizacije in razumevanje njenih učinkov na 
okolje, je lahko tudi osnova poučevanja, ki zasleduje cilj, usposobiti vsakega 

 uvod
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posameznika za razumevanje delovanja sodobne človeške civilizacije in za 
zmožnost spreminjanja te civilizacije tako, da bi na globalni in lokalni ravni 
pričela slediti načelu trajnostnega oziroma vzdržnega razvoja, s čimer bi si 
tudi v prihodnosti zagotovila blaginjo posameznika in družbe.

3.2  zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe  
in mednarodno primerljive kakovosti znanja

a) Kakovostna splošna izobrazba

 V sodobni družbi je – tudi zaradi hitrosti njenega spreminjanja – 
temeljnega pomena, da vsak posameznik pridobi kakovostno splošno iz-
obrazbo8 in kakovostno znanje. Posameznik namreč potrebuje trdno vse-
življenjsko osnovo, da bo kos zahtevam, ki jih postavljajo kompleksne in 
hitro spreminjajoče se okoliščine sodobnih globaliziranih družb in kultur. 

Zato bo kakovostno in široko znanje, ki ga preko ciljev in standardov zna-
nja opredeljujejo kurikulum oziroma učni načrti na različnih ravneh vzgoj-
no-izobraževalnega sistema, tudi v prihodnje moralo ostati tesno povezano 
s kompleksnim in prepletenim sistemom ciljev, standardov in vsebin. 

Kakovost znanja vzgojno-izobraževalni sistem za vse zagotavlja tudi 
tako, da je načrtovanje, posredovanje in ocenjevanje znanja zasnovano 
na različnih taksonomskih ravneh in v skladu s taksonomijami, ki so 
ustrezne za posamezna predmetna področja, da pozornost posvečamo 
tako procesu kot rezultatu, razvijanju učnih navad, različnih spretnosti 
in ustvarjalnosti.

b) Kompetence in znanje: ključni pojem v sistemu 
 vzgoje in izobraževanja ostaja pojem znanja

 Ob pojmu znanja se je v šolskem prostoru začel uveljavljati tudi 
pojem kompetence.9 V mednarodnih dokumentih je začel včasih celo na-
domeščati pojem znanja. Kompetenca je razumljena vsaj na dva načina. 
Prvič kot znanje in veščina in drugič kot zmožnost. V prvem primeru 
je kompetenca isto kot znanje in veščina, ki ju nek posameznik ima, iz-
raz »kompetenca« pa je zgolj sinonim za oboje. V drugem primeru pa je 
kompetenca razumljena kot zmožnost, narediti nekaj tako, da je storjeno 
dejanje oziroma opravilo v skladu z vnaprej določenimi standardi. Tako 
so kompetence denimo smiselno vzpostavljene na področju poklicnega 
izobraževanja. Ta zmožnost posameznika seveda predpostavlja določe-
no znanje in veščine, ni pa ne z enim ne z drugim identična. Nekatera 
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pojmovanja kompetenc vključujejo poleg zmožnosti praktične uporabe 
znanja in veščin v vedno novih okoliščinah še prepričanja, vrednote, oseb-
nostne značilnosti (ustvarjalnost, pobuda, sposobnost reševanja proble-
mov, vodljivost, sposobnost prilagajanja, opravljanje obveznosti, sposob-
nost učenja) itd., ki so nujni pogoj za uspešno izvršitev nekega dejanja. 

Koncept kompetence je tako opozoril na kompleksnost znanja, na njego-
vo prepletenost z dispozicijami posameznika in na nujnost poučevanja 
uporabe znanja. 

Vendar izraz kompetenca v šolskem polju velikokrat uporabljamo tudi 
tako, da govor o posamezniku, ki kompetence poseduje, nadomesti kon-
cepcijo, ki izhaja iz znanja, utemeljenega na znanstvenih disciplinah in iz 
vsebin, ki so družbeno oziroma kulturno določene. Govor o kompeten-
cah deluje torej tako, da forme znanja in znanosti neupravičeno reducira 
na konceptualno preozka določila, ki naj bi zadevala zgolj posameznike. 
To nasprotuje dejstvu, da so vse forme znanja in znanosti rezultat kreacije 
človeške kulture oziroma civilizacije in da imajo svojo zgodovino, refle-
ksijo in konkretizacijo v posameznih znanstvenih disciplinarnih ter na 
kulturnih in umetniških področjih. Ni konsistentno staviti na razvijanje 
družbe znanja, obenem pa preko pojma kompetenc, vezanih na posa-
meznika, izgubiti sam koncept znanja in civilizacijski kontekst, znotraj 
katerega je znanje nastalo, katerega del je in ki ga osmisli.

Zato je z vidika zagotavljanja kakovostne splošne izobrazbe vsakega po-
sameznika, ki je ena temeljnih vrednot vzgoje in izobraževanja, nereflek-
tirana uporaba pojma kompetenc sporna. Da bi šolski sistem kot celota 
lahko zagotavljal široko zasnovano in kakovostno splošno izobrazbo, 
mora v vzgojno-izobraževalnem sistemu10 kot ključni pojem ostati po-
jem znanja. To ne pomeni, da v določenih utemeljenih kontekstih in na 
področjih, kot je denimo poklicno izobraževanje, pojma kompetenc ne 
bi mogli upravičeno uporabljati. Tudi ne pomeni, da zadošča vsakršna, 
torej tudi nereflektirana uporaba pojma znanje, denimo reducirana le na 
spominsko znanje, saj tudi v tem dokumentu večkrat izpostavljamo, da 
znanje v vzgojno-izobraževalnem procesu vključuje vrednote, prepriča-
nja, zmožnosti ravnanj itd. Pomeni pa, da je koncept znanja v njegovem 
širokem pomenu temelj splošne izobrazbe, ki jo zagotavljajo vrtci, osnov-
na in srednja šola.

 uvod
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c) Kakovost znanja, ki omogoča doseganje odličnosti

 Eden pomembnih ciljev slovenskega šolstva je zagotovitev medna-
rodno primerljive izobraženosti naših učencev in dijakov. Med ukrepi, ki 
naj jo pomagajo zagotoviti, je bila – in še vedno je – tudi zahteva, da so 
standardi znanja pri posameznih učnih predmetih primerljivi s standardi 
v tistih državah, v katerih učenci na mednarodnih preverjanjih znanja 
dosegajo najboljše rezultate. Toda vprašanje je, ali slovenski učenci in 
dijaki, ki uspešno zaključijo šolanje, dejansko pridobijo izobrazbo, ki je 
primerljiva z izobrazbo učencev v najbolj razvitih državah. Ali so kriteriji 
za pozitivno in odlično oceno resnično primerljivi s kriteriji v državah, s 
katerimi se želimo primerjati? Upravičenost takšnega spraševanja potr-
jujejo primerjave rezultatov nekaterih mednarodnih raziskav,11 primer-
jalna analiza mednarodne in slovenske mature pri matematiki12 in visoka 
raven ocen v naši osnovni šoli.13 Zato je potrebno opraviti raziskave in 
analize, katerih predmet preučevanja bo poleg primerjave učnih načrtov 
tudi primerjava znanja, ki ga preverjajo posamezni preizkusi znanja na 
zunanjih preverjanjih znanja v drugih državah in pri nas, kriterijev, ki 
veljajo za posamezne ocene itd. Če želimo doseči mednarodno primer-
ljivo izobraženost naših učencev, moramo poleg mednarodno usklajenih 
učnih načrtov in standardov znanja doseči tudi mednarodno usklajenost 
kriterijev ocenjevanja znanja, seveda s tistimi državami, s katerimi se že-
limo primerjati. 

Demokratičen izobraževalni sistem, katerega cilj je, da omogoča čim ve-
čjemu deležu prebivalstva doseči čim višjo stopnjo izobrazbe, tega cilja ne 
sme dosegati za ceno zniževanja pričakovanj do otrok in mladine glede 
znanja in z zniževanjem zahtevnosti šolanja. Ni pravičen šolski sistem, ki 
se egalitarnim zahtevam prilagaja tako, da tistim, ki bi zmogli, ne omo-
goča doseganja odličnosti na različnih področjih znanja. Šolski sistem 
mora delovati tako, da vsem zagotavlja pogoje za pridobitev kakovostne 
in mednarodno primerljive izobraženosti, ne pa preprosto za statistično 
dvigovanje izobrazbene strukture prebivalstva.

d) Temeljni cilj slovenskega šolskega sistema mora biti celovito 
 doseganje kakovostnega znanja in izobraženosti 
 v vseh razsežnostih 

 Dobra šola in kakovostna izobrazba sta kompleksna pojma. Med-
narodne raziskave znanja (kot so TIMSS, PISA, PIRLS) so izjemno po-
membne, a merijo dosežke učencev na izbranih omejenih področjih 
vednosti. Na pomembnih področjih znanja (npr. na različnih področjih 
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umetnosti, tehnike in tehnologije, družboslovja, itd.), ki jih ne zajame 
nobena od teh raziskav, primerljive informacije o znanju učencev umanj-
kajo, čeprav so pomemben del znanja in izobrazbe. Prav tako ne meri-
jo kakovosti oblikovanja osebnosti, oblikovanja nacionalne in kulturne 
identitete, razvijanja učnih navad, vzgojne uspešnosti vrtcev in šol itd., 
kar vse so pomembne naloge vzgoje in izobraževanja. Ugotovitev o re-
zultatih učencev, ki jih pokaže posamezna raziskava, zato ni smiselno 
posploševati v dokaz, da je nek šolski sistem nasploh dober oziroma slab. 
Rezultate vsake raziskave je potrebno skrbno in temeljito proučiti ter in-
terpretirati. Čeprav gre v primeru omenjenih mednarodnih raziskav za 
raziskave, ki jim celo nekateri kritiki priznavajo, da so trenutno najboljše 
med komparativnimi empiričnimi edukacijskimi raziskavami, ki ugota-
vljajo kakovost znanja iz matematike, naravoslovja in bralne pismenosti, 
je potrebna tudi previdnost pri spreminjanju šolstva na podlagi rezulta-
tov teh – in seveda tudi drugih – raziskav.

Kljub navedenim opozorilom mednarodne raziskave znanja dajejo upo-
števanja vredne indikacije o znanju v posamezni državi, še posebej, če 
rezultate spremljamo več let in če upoštevamo rezultate na več področjih. 
Posamezni rezultat in mesto države na lestvici imata omejeno vrednost, 
rezultati več raziskav v daljšem časovnem obdobju pa pokažejo trende in 
splošnejšo raven kakovosti delovanja šolskega sistema na izbranih podro-
čjih znanja ter lahko nakažejo smer, v katero bi veljalo spodbuditi razvoj 
šolskega sistema.

Dosežki slovenskih učencev14 v več raziskavah različnega tipa v različnih 
letih in na različnih predmetnih področjih kažejo širše trende. Sloven-
ski učenci so nekoliko nad povprečjem, nikjer pa niso v samem vrhu. 
Nadpovprečne rezultate dosegajo na področju naravoslovja, sledijo re-
zultati pri matematiki, v bralni pismenosti slabši rezultat prinaša zadnja 
raziskava.

Če želimo Slovenijo razvijati v družbo znanja, katere ekonomski in kul-
turni razvoj temelji na kakovostnem znanju, se ne moremo zadovoljiti z 
rezultati, ki so v mednarodnih raziskavah znanja med razvitimi državami 
v povprečju. Na ravni države si moramo jasno postaviti in začrtati pot k ci-
lju, da se po kakovosti izkazanega znanja slovenski učenci uvrščajo k vrhu, 
to je vsaj v zgornjo tretjino dosežkov učencev razvitih držav. Zadržati ali 
še izboljšati je potrebno izkazano nadpovprečno znanje v naravoslovju, 
izboljšati znanje matematike, največji korak h kakovostnemu znanju pa je 
potrebno narediti v izboljševanju bralne pismenosti učencev.

 uvod
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Da bi te cilje lahko dosegli in da bi sodelovanje v omenjenih mednaro-
dnih raziskavah pridobilo svoj pravi smisel, mora država podpreti in sis-
tematično zagotavljati poglobljene analize rezultatov, ki sežejo na podro-
čja sistemskih in kurikularnih vprašanj ter do ravni pouka, in pokažejo, v 
katerih vidikih so slovenski učenci bolj uspešni in v katerih so manj uspe-
šni. Zagotoviti je treba tudi dodatne analize, ki bodo te rezultate povezale 
z različnimi dejavniki vpliva na izkazane rezultate, in ki bodo nakazale, 
kako, na kakšne načine, s kakšnimi ukrepi, bi bilo mogoče tako pouče-
vanje kot delovanje šolskega sistema izboljševati ter dosegati postavljeni 
cilj: da se po izkazanih rezultatih slovenski učenci v znanju uvrščajo v 
zgornjo tretjino dosežkov učencev razvitih držav.

Toda to še ni zadostni cilj. Tudi na tistih predmetnih področjih (npr. li-
kovna in glasbena umetnost, tehnika in tehnologija, humanistika, druž-
boslovje ipd.), ki jih omenjene raziskave ne preverjajo, je potrebno težiti 
k odličnosti. Šolsko delo je potrebno zasnovati tako, da bo znanje, ki ga 
učenci usvojijo, trajno in da ga bodo znali uporabiti v različnih situacijah. 

Ne smemo zanemariti vzgojnih in drugih razsežnosti vzgojno-izobraže-
valnega dela, kot so: razvijanje učnih in delovnih navad ter vztrajnosti 
učencev, strpnost, spoštovanje, medsebojna pomoč, solidarnost, skrb za 
okolje, poznavanje in spoštovanje medgeneracijskih razlik ipd. Učencem 
je treba nuditi oporo pri njihovem osamosvajanju in prevzemanju odgo-
vornosti za svoja ravnanja, voditi jih je potrebno k oblikovanju samostoj-
ne in odgovorne osebnosti, ki bo pripravljena in sposobna svoje znanje 
uporabiti tako, da bo prispevala k razvoju celotne družbe. Izobraziti in 
usposobiti jih je potrebno za razumevanje področja etičnega kot speci-
fično človeškega položaja v svetu, za reflektiranje tradicionalnih in novih 
etičnih vprašanj ter za sprejemanje odločitev. Ob tem se je treba zavedati, 
da tudi današnji generaciji učencev ne moremo dati vsega znanja, ki ga 
bodo potrebovali v prihodnosti. Za uspešno prevzemanje vseh nalog, s 
katerimi se bodo soočili v svojem življenju, morajo biti učenci odprti za 
spremembe in motivirani za vseživljenjsko učenje. Zato mora biti že na-
čin dela v šoli usmerjen v to, da se učenci ozavestijo o pomenu njihovega 
osebnega razvoja, vseživljenjskega učenja in stalnega strokovnega razvoja.

e) Tudi v informacijski družbi je treba usvojiti znanje 

V sodobni družbi bi iz vsesplošne hitre dostopnosti različnih informacij 
preko svetovnega spleta ali drugih elektronskih nosilcev lahko sklepa-
li, da so se naloge javnega šolstva, kar zadeva posredovanje znanja na-
slednjim generacijam, spremenile tako, da bi naloga šole lahko postala 
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predvsem to, da nauči otroka oziroma učenca in dijaka, kako se učiti ali 
kako priti do želenih informacij – in da bi iz vsesplošne dostopnosti in-
formacij izpeljali tezo, da si dejstev, zakonov, načel in podatkov ni več 
potrebno podrobno prisvojiti in da jih ni več treba vedeti na pamet, kar 
se dobro ujema tudi z v družbi prisotno tezo, da je v sodobni družbi do 
znanja moč priti brez napora v procesih učenja, vaj in pomnjenja. 

Da bi lahko šole izvrševale svoje naloge, bo potrebno jasno artikulirati 
in vzpostaviti zavedanje, da sta postopek pridobivanja informacij – ki v 
informacijski družbi zaradi novih virov in nepreglednega toka informacij 
posamezniku prinaša nove možnosti, obenem pa ga postavlja pred nove 
izzive – in proces usvajanja znanja razlikujoča se procesa, pri čemer je 
proces usvajanja znanja za posameznika neprimerljivo dolgotrajnejši in 
zahtevnejši ter predpogoj uspešnega iskanja, razumevanja in kritičnega 
vrednotenja informacij. Tudi če izhajamo iz dejstva, da so informacije 
vse hitreje oziroma bolj lahko dostopne, je treba upoštevati tudi, da v 
množici virov in poplavi najrazličnejših informacij ni več jasnih kriterijev 
za ocenjevanje verodostojnosti, pomembnosti in natančnosti informacij. 

Zato sta prav kakovostno znanje, ki vključuje široko splošno razgledanost 
in odprtost duha, prepričanja, zmožnosti za vrednotenje in ravnanja, in 
pouk, s pomočjo katerega otrok pridobi takšno znanje, predpogoja, ki 
pripravljata na življenje v informacijski družbi. Le kakovostno znanje 
omogoča identifikacijo problemov, postavljanje vprašanj, pridobivanje 
ustreznih podatkov in njihovo razumevanje, interpretiranje ter uporabo.

Prej omenjenim prepričanjem, ki jih generira informacijska družba, se 
v potrošniški družbi pridružujejo tudi učinki družbe, ki mladim gene-
racijam posredno sporoča, da je (tudi) znanje mogoče pridobiti »brez 
napora«, ter učinki popustljivosti (permisivnosti)15 starejših generacij v 
razmerju do otrok. Ti vplivi velikokrat ovirajo prizadevanja za kakovost 
vzgoje in izobraževanja ter izpostavljajo vprašanja vzgoje kot tisti del na-
log šole, ki morajo biti rešene, da bi lahko pouk potekal kakovostno in v 
skladu s postavljenimi cilji. 

3.3  Vzgoja

a) Vzgoja in vrednote

 Vzgoja16 je izjemno kompleksen pojem in ena tistih ključnih de-
javnosti, pri katerih vzgojno-izobraževalnemu sistemu ne sme spodle-
teti, saj je po eni strani povezana s prenašanjem skupnih vrednot, norm, 

 uvod
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navad in prepričanj na mlajše generacije, po drugi strani pa so ustrezna 
vzgojna ravnanja in odnos vzgojiteljev in učiteljev do otrok pogoj uspe-
šnega poučevanja in prenašanja znanja. Vzgoja, vrednote in znanje so v 
praksi povezani in prepleteni, obenem pa vzgoja v javnem vrtcu in šoli 
ne more opraviti svojih nalog, če ne sledi spremembam, ki se dogajajo v 
družbi. Zato se z vzgojo povezanih vsebin in vprašanj dotikamo tudi v 
drugih kontekstih.

Tu najprej izpostavljamo dolžnost vzgojiteljev in učiteljev, vrtcev in šol, 
da otrokom, učencem in dijakom dajejo vrednotna vodila, jih osebno-
stno formirajo, jim nudijo pomoč in dajejo oporo, ko je potrebno, jih 
vzgajajo in izobražujejo tako, da bodo usvojili učne in delovne navade, in 
jih usmerjajo na njihovi poti v odraslost s ciljem doseganja avtonomnega, 
samostojnega in odgovornega posameznika. Pri tem je v javnih vrtcih in 
šolah potrebno spoštovati in slediti vrednotam, ki so v državi skupne in 
ki nikogar ne privilegirajo ali izključujejo.

Izraz doseženega soglasja o temeljnih vrednotah predstavljajo človekove 
pravice in njim ustrezne dolžnosti, ki jih zajemajo tako Ustava RS kot 
mednarodni dokumenti.17 Te vrednote niso naključno izbrane, marveč 
gre za mrežo med seboj povezanih vrednot in norm, ki druga drugo pod-
pirajo. Njihova relevantnost se je potrdila v daljšem obdobju in njihov 
status ima za državo tudi formalni pomen. Ko tak vrednotni okvir obsta-
ja, med vrednotami, ki so skupne, in tistimi, ki so partikularne, ni enako-
vrednosti. Okvir skupnih vrednot, ki ne diskriminira nikogar, je za javne 
vrtce in šole zavezujoč tudi zato, ker temelj vzgoje in presoj v javni šoli ne 
sme biti ločevanje otrok. Človekove pravice in dolžnosti vsebujejo tudi 
skupne temeljne moralne vrednote (kot so »ne kradi«, »ne laži«, »bodi 
strpen«, »pomagaj tistim, ki so v stiski« itd.). V tem smislu v sebi zdru-
žujejo najboljše, kar so proizvedli različni moralni in vrednotni sistemi. 
S tem se dogovorno vzpostavijo pravila, vrednote in norme, ki veljajo kot 
obče in ki omogočajo skupno bivanje v družbi ter v vrtcu in šoli na način, 
ki nikogar ne izključuje niti ne favorizira. Šola z njimi vzpostavlja temelje 
vrednot in vrednotenja, razprave in pluralnosti.18

Pri tem mora vzgoja slediti različnim splošnim ciljem vzgojno-izobra-
ževalnega sistema. Med njimi velja izpostaviti inkluzivnost in proces in-
kluzije otrok s posebnimi potrebami ter integracijo otrok, ki bi bili lahko 
izključeni zaradi etničnih, socialnih ali kakršnih koli drugih razlik. Vzgo-
ja in izobraževanje, ki sledita večkrat omenjenim splošno sprejetim civi-
lizacijskim vrednotam in normam – človekovim pravicam in dolžnostim, 
strpnosti, spoštovanju, ki spodbuja medsebojno pomoč in solidarnost, 



29

skrb za okolje, ki podpira poznavanje in spoštovanje medgeneracijskih 
razlik ipd. – podpirata tudi cilje inkluzije in integracije. 

Vzgoja in izobraževanje morata odgovoriti tudi na različne nezaželene 
pojave, ki vplivajo na mlade generacije in se iz družbe prenašajo v vrtce 
in šole. Če obstajajo občutki brezciljnosti, eksistenčne negotovosti, če se 
pojavljajo agresivnost, zloraba drog, prestopništvo itd., so to za vzgojo 
in izobraževanje splošni izzivi, na katere je treba odgovoriti. Z znanjem 
in z vzgojo je treba spodbujati otrokovo neodvisnost od različnih od-
visnosti in si prizadevati za trdnost osebnosti, ki privzema splošne vre-
dnote in norme te družbe. Da bi – tudi s posredovanjem znanja – vzgoj-
no-izobraževalne institucije lahko sproti in kontinuirano uresničevale 
te vzgojne cilje, potrebujejo razpravo o tem, kaj vključiti v razmislek o 
vzgoji v vrtcu, šoli, dijaškem domu, zavodu. Z vzgojno zasnovo vrtec 
ali šola postavlja in uveljavlja vzgojna ravnanja v obliki norm, načel, 
pravil, itd., ki so skupna izhodišča za ravnanja tako otrok in učencev 
kot strokovnih delavcev ter staršev. Vzgoja je kompleksna dejavnost, 
vključuje nenamerne učinke ravnanj, vendar se pred temi vprašanji ne 
kaže umikati, marveč je nanje treba odgovarjati, o njih razpravljati, jih 
reševati. Vzgojna zasnova vrtca ali šole – denimo osnovne šole morajo 
že zdaj imeti t. i. vzgojne načrte – je zato nujna opora ravnanj vseh, ki 
so vpleteni v vzgojno-izobraževalni proces.

b) Vzgoja, poučevanje, znanje – sprememba paradigme v 
 obremenjevanju učencev z učenjem 

 Ena izmed nalog šole je, da pri vsakemu učencu sistematično raz-
vija zavest o pomembnosti znanja, sposobnost – učenje učenja, učne na-
vade in vztrajnost. Tudi procesi inkluzije in delo z učenci s posebnimi 
potrebami mora potekati tako, da otroke s posebnimi potrebami vodijo 
v pridobivanje spretnosti in k čim večji samostojnosti. V šoli se učenec 
tako spoprijema z obremenitvami,19 povezanimi z učenjem in z delom v 
šoli. Ta spoprijem z obremenitvami je tudi pogoj za uspeh pri nadaljnjem 
šolanju in pri delu. Pogosto se pojavljajo očitki, da v naši šoli namesto 
kritičnemu mišljenju, razumevanju in uporabi znanja vse preveč pome-
na pripisujemo faktografskemu znanju. Vendar je poznavanje podatkov, 
dejstev, definicij, zakonov ipd., integralni del znanja, zato ga ni mogoče 
opustiti. Tako znanje pa ni zadostno, zato je treba težiti k temu, da si jih 
učenci prisvojijo, jih uporabljajo in osmišljajo. Slednjega ni mogoče dose-
či brez tega, da šola in učitelj učencu nalagata zadostni obseg kakovostno 
zasnovanega učenja v šoli in za šolo, seveda v skladu z učenčevo starostjo 
in v učnih načrtih postavljenimi cilji.

uvod
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Za kakovostno zasnovanost učenja je seveda treba tudi pouk nasloniti na 
najboljše, kar sedaj vemo o uspešnem učenju in poučevanju. Da bi učenci 
dosegali kompleksne cilje, je treba ustvariti situacije, ki od vseh zahtevajo 
trdo delo, hkrati pa so zanimive, izzivalne, ravno prav zahtevne, malo nad 
obstoječimi zmožnostmi učencev. Učitelj mora imeti strokovno avtono-
mijo, da uporabi različne didaktične pristope, kot so denimo kakovostni 
frontalni pouk, kakovostni dialogi, sodelovalno učenje, vodeno odkri-
vanje, reševanje življenjskih problemov, projektno delo, primerno vklju-
čevanje tehnologije v pouk itd. Prav je, da je izkušnja učenja smiselna, 
izzivalna, da z novimi spoznanji znanje učenca nenehno preseneča in da 
je v tem smislu lahko tudi učenje prijetno. Na eni strani kakovostno izve-
den pouk ter kakovostno učenje in na drugi strani ustrezna obremenitev 
učencev z učenjem si nista v nasprotju, marveč sta notranje povezana 
procesa. O tem pa je še treba izoblikovati in doseči družbeno soglasje. 
Šole ne morejo le izvajati sicer kakovostno zasnovanega pouka, če na ravni 
izvedbe nimajo širše podpore pri tem, ko učencem izražajo primerno visoka 
pričakovanja in jih obremenjujejo z učenjem.

Da bi lahko uresničili visoko postavljene cilje v vzgoji in izobraževanju, je 
v družbi treba doseči soglasje tudi o teh ciljih in vzpostaviti širši družbe-
ni dogovor, da si bodo za doseganje visoko postavljenih ciljev prizadeva-
li vsi, ki so povezani z vzgojno-izobraževalnim procesom: snovalci šolske 
politike, strokovni delavci, izobraževalci strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju, učenci, starši učencev, širše družbeno okolje ipd. Vse cilje, 
tako vzgojne, ki vodijo do formiranja otrokove osebnosti v ožjem pomenu 
besede, kot tiste, ki vodijo do kakovostnega znanja, ki bo naše učence na 
mednarodnih tekmovanjih uvrščalo v vrh razvitih držav, je možno doseči 
le z dogovorom in podporo v družbi, v kateri bodo imeli strokovni delavci s 
strani države zagotovljene pogoje za kakovostno izvajanje vzgojno-izobra-
ževalnega procesa in obenem široko družbeno podporo pri svojem delu.

c)  Vzgojna ravnanja ter pravice in dolžnosti učencev 

 Vzgoja, ki izhaja iz svobode, enakosti in dostojanstva 
 posameznika, iz spoštovanja pravic drugih in spoštovanja 
 načel pravne države 
 Slovenska država je od svoje ustanovitve leta 1991 vzpostavljena 
kot demokratična država s pravicami in obveznostmi državljank in drža-
vljanov, ki so zapisane v Ustavi in zakonih. Človekove pravice in soodvi-
sne dolžnosti kot vrednotni in normativni temelj pluralne demokratične 
državne in družbene ureditve postavljajo svobodo in enakost vseh oseb 
kot temeljni normi. 
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 Nasprotja med pravicami, kolizija pravic in vzgojnega delovanja 
 Če visoko cenimo svobodo, enakost, spoštovanje pravic in načel 
pravne države, je stanja, ko pride do nasprotja med spoštovanjem pra-
vic posameznika, in so določene v zakonu ali podzakonskih aktih, in 
kršenjem ali zlorabo teh pravic, potrebno obravnavati resno in pravice 
zaščititi. Vendar tudi na šolskem področju uveljavitev ene pravice lah-
ko ogrozi uresničevanje kakšne druge pravice samega učenca, pravice 
drugih ter tudi dolžnosti drugih. V šolskem kontekstu lahko pride do 
kršitve ali celo zlorabe pravic ne le s strani učiteljev ali šole, marveč 
tudi s strani učencev. Uveljavljanje določene pravice učenca lahko pri-
de v nasprotje z drugimi pravicami istega učenca, s pravicami drugih 
učencev, z dolžnostmi njega samega, z dolžnostmi drugih, predvsem 
učiteljev, do učenca in do drugih učencev. 

Takšen položaj, ki je v šolskem kontekstu načeloma možen in do katerega 
tudi dejansko prihaja, pa postavi vprašanje omejitve ene pravice zaradi za-
ščite kakšne druge pravice učenca ali drugih učencev. Z vidika učitelja in 
vzgojnega delovanja šole je omejitev pravic(e) lahko nujna tudi zato, da se 
omogoči izpolnjevanje dolžnosti učitelja oziroma šole in vzgojno delovanje. 

Nasprotje je v zadnji instanci nasprotje med pravico učenca in med nuj-
nostjo vzgojnega delovanja, ki je dolžnost učitelja in nasploh šole kot in-
stitucije. Kljub različnim poskusom reševanja problematike: v eno smer s 
pravilniki, v drugo pa s poskusi večanja avtonomije šol, denimo z manjša-
njem vloge pravilnikov v vzgojnem delovanju šol in uvajanjem t. i. vzgoj-
nega načrta v osnovni šoli, je videti, da kot nerešeno ostaja vprašanje, ali 
oziroma kako je v šolskem sistemu možno omejiti pravico(e) učenca(ev) 
in kako rešiti spor v primeru, ko pride do omejitve pravice.

Šolski sistem je med Scilo zakonitosti ter zaščite pravic posameznika in 
Karibdo nujnosti strokovnih oziroma vzgojnih ravnanj, ki zaradi različ-
nih ciljev vzgoje ne morejo vedno izhajati iz pravic ali jih enako zaščititi. 
Ti dve logiki delovanja sistemsko nista povezani – kljub temu, da v real-
nosti ravnanj učiteljev in šol nista ločeni in ju tudi ni mogoče ločiti. Sedaj 
namreč na eni strani tudi pritožbene instance presojajo zgolj zakonitost, 
na drugi strani pa imajo učitelji in šole veliko avtonomijo pri svojem 
vzgojnem delovanju, ki pa je lahko tudi netransparentno. Paradoksalno 
se pri tem obenem (lahko) tudi pretirano samoomejujejo in ne deluje-
jo vzgojno ravno zato, ker je oziroma kolikor je zaščita pravice učenca 
postavljena s predpostavko absolutne veljavnosti. Kot da se v vzgoji ni 
potrebno velikokrat odločati med posameznimi pravicami in dolžnostmi 
ali posameznih pravic začasno tudi omejiti.

 uvod
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Tudi ob predpostavki, da posamezne pravice ni mogoče odvzeti in je v 
tem smislu absolutna, pa na ravni realizacije posameznih pravic in dol-
žnosti nujno prihaja do nasprotij med njimi in do nujnosti sprejemanja 
odločitev učiteljev in šol, kako bodo pravice in dolžnosti učencev in uči-
teljev v konkretnih kontekstih najbolje realizirane – med drugim tudi 
zato, da učitelji in šole lahko izpolnijo svojo dolžnost vzgoje.

Zato zakon ne bi smel le ščititi posamezne pravice, marveč bi moral ekspli-
citno omogočati učitelju pravico do profesionalne presoje in odločitev, torej 
tudi dejansko možnost presoje med pravicami in dolžnostmi ali/in omogo-
čati začasne omejitve posamezne pravice učenca v okviru vzgojnih ravnanj.

Potrebno je sistemsko, na ravni zakona, učitelju oziroma šoli omogočati 
možnost presoje med različnimi pravicami in dolžnostmi, tehtanje oziro-
ma odločanje med pravicami in dolžnostmi, kar pomeni tudi omogočati 
začasno omejitev posamezne pravice učenca v okviru vzgojnih ravnanj. 

Razlog, da učitelj oziroma šola v koliziji pravic in dolžnosti posamezni 
pravici dodelita prednost ali pravico začasno omejita, je lahko: zaščita 
pravic drugih učencev, zaščita drugih pravic, ki jih ima sam učenec, uve-
ljavitev vzgojnih ravnanj v korist učenca in/ali v korist drugih učencev.

Treba je izpostaviti tudi možnost, da učitelji vzgojna ravnanja, ki bi bila 
po njihovi strokovni presoji ustrezna in nujna, opuščajo zaradi priča-
kovanj in pritiska staršev ter družbeno oblikovanih predpostavk o tem, 
kaj je v pluralni demokratični družbi primerno, dopustno ali možno. 
Vzgojna ravnanja so posebej izpostavljeno področje, na katerem je za-
radi družbenih sprememb, ki so v zadnjih dveh desetletjih upravičeno 
spodbudile višjo raven zaščite individualnih pravic, prišlo do sprememb 
pri tem, kako starši posegajo v delovanje vrtca in šole. Tudi na tem po-
dročju je treba v novih okoliščinah oblikovati družbeno zavest o tem, 
da je za kakovost vzgojnih ravnanj nujno zaščititi strokovno avtonomi-
jo vzgojiteljev in učiteljev. Tako šolski sistem kot posamezne vzgojno-
-izobraževalne institucije morajo delovati tako, da zaščitijo strokovne 
delavce pred posegi v njihovo strokovno avtonomijo tudi na področju 
vzgojnih ravnanj. Pri tem pa poudarjamo, da strokovna avtonomija ne 
dopušča kakršnih koli vzgojnih ravnanj, marveč tista, ki imajo ustrezno 
strokovno utemeljitev in ki so konkretizirana v obliki vzgojne zasnove 
posameznega vrtca in šole.
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3.4  Poučevanje in raba jezikov v vzgoji in izobraževanju 

 Uvodne splošne usmeritve in načela

 Pri vprašanju poučevanja in rabe jezikov v slovenskem šolstvu 
sledimo po eni strani načelom pravičnosti, po drugi strani pa načelom 
učinkovitosti in kontinuitete. 

a) Slovenščina kot prvi jezik

 Slovenščina kot prvi jezik v vseh svojih vidikih sistemsko gleda-
no ostaja pretežno nespremenjena; nova je uvedba nivojskega pristopa k 
poučevanju in maturitetnega preverjanja znanja slovenščine ter zgodnej-
šega opismenjevanja;20 potrebne kurikularne prilagoditve bodo izpeljane 
v drugih okvirih. Večja pojmovna in kurikularna usklajenost poučevanja 
slovenščine, drugih jezikov in drugih predmetov kljub navidez kurikular-
ni naravi sodi med izrazite sistemske potrebe. 

b) Slovenščina kot drugi jezik21

 Učinkovitejša in pravičnejša integracija učencev in dijakov prise-
ljencev je v veliki meri odvisna od znanja slovenščine. Zato zanje predla-
gamo tako obliko učenja slovenščine, ki jih bo motivirala ter omogočila 
hitro in učinkovito jezikovno napredovanje, hkrati pa učencev in učenk 
ne bo izključevala ali jih marginalizirala. V primerjavi z današnjim sta-
njem to pomeni bistveno povečano število skupnih ur (do 240) in obve-
zno strnjeno začetno obliko jezikovnega tečaja. Strnjeno učenje v skupi-
nah prinaša tudi integrativne prednosti, zagotoviti pa ga je mogoče tudi 
z regijskim medšolskim sodelovanjem. Nadaljevanje dodatnega učenja 
slovenščine je odvisno od potreb posameznega učenca in poteka v okvi-
rih diferenciacije in individualizacije, hkrati pa naj bo kombinirano z 
oblikami tutorstva (pomoči že vključenih učencev s podobno izkušnjo).

Za vse to je treba zagotoviti izvedbene okvire, ki obsegajo:
•	 ustrezno oceno oziroma presojo o potrebah posameznega učenca 

in njegovem napredovanju (to bi lahko izvajali ustrezno dodatno 
usposobljeni svetovalni delavci na podlagi merskega instrumenta);

•	 ustrezno oblikovanje skupin po predznanju in starosti;
•	 posebej dodatno usposobljene učitelje za poučevanje slovenščine 

kot drugega jezika, učne načrte in učna gradiva.

Za zagotavljanje dobre vključenosti je treba k učenju slovenščine pritegniti 

 uvod
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tudi starše priseljence – ne glede na njihove siceršnje možnosti učenja 
slovenščine je treba posebej zagotoviti njihovo seznanjenost s temeljnim 
pojmovnikom s šolskega področja.

c) Drugi materni jeziki učencev 

 Materni jeziki učencev in dijakov v slovenskem šolstvu (razen slo-
venščine, italijanščine, madžarščine in romščine, ki se ponujajo v drugač-
nem okviru) se poučujejo tako, da jih šole ponudijo kot izbirne predmete 
po posebnem kurikulu, upošteva pa se posebne organizacijske pogoje.

d) Tuji jeziki

 Učenje in poučevanje tujih jezikov22 se v evropskem in slovenskem 
merilu pomika v zgodnejše obdobje. S tem se učencem ponuja boljša 
možnost, da postanejo uspešni govorci več tujih jezikov. Večjezičnost je 
eno od načel delovanja sodobne družbe in temelj strpnosti med narodi 
in jezikovnimi skupnostmi ter hkrati najzanesljivejša pot k udejanjanju 
medkulturnosti, ki se izraža v razumevanju in spoštovanju različnosti in 
drugačnosti. Večjezičnost hkrati vsakemu posamezniku ponuja več mo-
žnosti na trgu dela v širšem evropskem in svetovnem merilu.

Učenci imajo možnost, da se začnejo učiti prvi tuji jezik že v vrtcu in z 
njim nadaljujejo v prvem razredu, vsi pa se ga obvezno začnejo učiti v 
drugem razredu, s čimer je zagotovljena tudi kontinuiteta učenja. Drugi 
tuji jezik se uvaja kot izbirni predmet od četrtega razreda dalje. Učenje 
tujega jezika v predšolski dobi in prvem triletju osnovne šole se uvaja in 
izvaja v skladu z dognanji stroke glede učenja in poučevanja tujih jezikov 
v zgodnjem otroštvu in v odprtem sodelovanju s starši. Pouk poteka v 
kontekstualiziranih okoliščinah in po pomensko-tematskih področjih, se 
z veččutnim in celostnim načinom učenja integrira v vsakdanje (ob)šol-
ske dejavnosti, kar pomeni upoštevanje sodobnih načel vsebinsko in jezi-
kovno integriranega učenja. Med vrtcem, razredno in predmetno stopnjo 
ter kasneje srednjo šolo se zagotavlja kontinuiteta učenja tujih jezikov, 
prav tako pa tudi pretok informacij o ciljih in standardih znanja učencev, 
metodah poučevanja in drugih dejavnikih, ki vplivajo na pouk tujega je-
zika. Pojmovni aparat pri pouku tujih jezikov in pouku slovenščine mora 
biti na ravni učnih načrtov ustrezno povezan in prekriven.

Ponudba jezikov na šoli naj več jezikov, pouk jezikov pa na ustrezen na-
čin (z medkulturnim in večjezičnim ozaveščanjem) vključuje tudi jezike, 
ki niso del kurikula, ampak so prisotni v širšem ali ožjem neposrednem 
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učnem okolju (npr. prvi jeziki učencev). Namen takšne ponudbe je ne 
samo zagotoviti raznolikost izbire učnih predmetov in s tem večjezičnost 
posameznega učenca (z različnimi, tudi samo delnimi sporazumevalnimi 
zmožnostmi v posameznih jezikih), ampak tudi višjo jezikovno in med-
kulturno ozaveščenost. 

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini, drugih maternih in 
tujih jezikih je učni cilj, ki se na vseh ravneh uresničuje tako znotraj pred-
metov kakor tudi na nadpredmetni (tj. kurikularni oz. programski) ravni 
s sodelovanjem učiteljev vseh jezikov med seboj in z učitelji nejezikovnih 
predmetov ter z načrtnim in sistematičnim medpredmetnim povezova-
njem, na primer v okviru vsebinsko in jezikovno integriranega učenja. 
Jezik je hkrati cilj in sredstvo; pri jezikovnem pouku to dosegamo z uče-
njem jezika, usmerjenim v vsebino, pri nejezikovnih predmetih pa z jezi-
kovno ozaveščenim učenjem vsebin. Razvijanje splošne sporazumevalne 
zmožnosti tako nadgradimo z razvijanjem strokovne pismenosti učencev 
na posameznih predmetnih oz. disciplinarnih področjih.

Jezikovni pouk je usmerjen k učencu in v vseh elementih učnega procesa 
omogoča individualizacijo. Temelji na čim večji avtentičnosti učnih ci-
ljev, učnih situacij ter načinov in oblik vrednotenja učnih dosežkov. Uče-
nje jezika je aktivno, sodelovalno, problemsko, projektno, metakognitiv-
no (učenje učenja) in poteka z raziskovanjem in odkrivanjem.

Pri vsem tem je izjemno pomembno, da so učitelji prvega in drugega 
tujega jezika ustrezno usposobljeni za poučevanje mlajših otrok in sezna-
njeni s sodobnimi pristopi pri poučevanju tujega jezika v predšolski dobi 
oziroma prvem triletju osnovne šole.
 
3.5  Vseživljenjsko učenje

 Spoznanje, da izobraževanje, ki se konča v mladosti, preprosto ne 
zadošča več niti posamezniku niti sodobni družbi,23 je razlog za vedno ve-
čji pomen vseživljenjskega učenja, zato je potrebno izobraževalni sistem 
urediti tako, da omogoča izobraževanje tudi pozneje v življenju. Koncept 
vseživljenjskega učenja tako terja, da se tudi izobraževanju odraslih na-
meni ustrezna pozornost. 

Izobraževanja odraslih pri tem ne moremo zožiti na pridobivanje spre-
tnosti in kompetenc za potrebe trga dela. Enako pomembno kot poklicno 
je tudi splošno izobraževanje, ki prispeva k razvoju osebnih potencialov, 
splošni kulturni razgledanosti (razvoj kulturnega in socialnega kapitala) 
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in opolnomoča ljudi za upravljanje s pogoji lastnega življenja ter za pre-
vzemanje odgovornosti za ustvarjanje in spreminjanje le-teh, torej tudi za 
aktivno družbeno in politično participacijo.24 

Opozoriti je treba, da je vseživljenjsko učenje, ki je v svoji humanistični 
perspektivi videno kot razširjena pravica posameznika do izobraževanja, 
sedaj lahko razumljeno tudi kot dolžnost posameznika, da se izobražuje 
skozi vse življenje, oziroma kot njegova osebna odgovornost za razvoj 
lastnega izobraževanja in za soudeležbo pri uresničevanju državljanskih 
pravic in gospodarskih ciljev. Vseživljenjsko učenje v tej perspektivi ni 
več stvar svobodne izbire posameznikov, temveč je nujnost. Če hočejo 
preživeti na trgu dela v času hitrih družbenih, gospodarskih in tehnolo-
ških sprememb, morajo stalno prilagajati svoje znanje in veščine nepred-
vidljivim zahtevam tega trga. 

Za izobraževanje odraslih je pomembna povezava z družbeno pravično-
stjo, saj izobraževanje odraslih lahko zmanjšuje socialne neenakosti, ki 
jih generira začetno izobraževanje. Na enak način kot v izobraževanju 
otrok in mladine je treba pravičnost zagotavljati tudi v izobraževanju od-
raslih. Iz tega izhaja potreba po zagotavljanju ustreznih ukrepov za pri-
krajšane skupine prebivalstva.25 Gre za dve vrsti ukrepov: za spodbujanje 
vključevanja izobrazbeno najbolj prikrajšanih skupin v organizirane izo-
braževalne aktivnosti in za podporne aktivnosti, ki izboljšujejo uspešnost 
vključenih v izobraževalne dejavnosti.

Prilagoditi je potrebno tudi način financiranja izobraževanja, da bo v 
kontekstu vseživljenjskega izobraževanja vsakdo imel pravico do enakega 
obsega brezplačnega izobraževanja. Poročila EU26 kažejo, da je še vedno 
prevelik delež 20-24 let starega prebivalstva, ki nima dokončane srednje 
šole. Zato je potrebno zagotoviti pogoje in pozitivne spodbude, da bi 
čim več odraslih brez štiriletne srednješolske izobrazbe27 le to pridobi-
li. Srednješolsko izobraževanje, ki daje obsežnejšo komponento splošnih 
spretnosti in kompetenc, zagotavlja bolj ustrezno podlago za nadaljnje 
vključevanje v izobraževanje in odraslim omogočajo boljše delovanje v 
družbah znanja.28

Za uspešno izvajanje izobraževanja odraslih je potrebno zagotoviti ustre-
zne pravne, infrastrukturne, institucionalne, kadrovske, strokovne in fi-
nančne pogoje. Dobro urejen in dejansko obstoječ sistem izobraževanja 
odraslih je namreč eden od nujnih pogojev za to, da ima vsak posame-
znik resnično – in ne samo deklarirano – tudi v tem obdobju možnost 
vseživljenjskega učenja.
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Organizirano in družbeno urejeno vseživljenjsko učenje je pomembno 
tudi za osebe s posebnimi potrebami. Te osebe brez nadaljnjega učenja 
lahko hitro nazadujejo in kakovost njihovega življenja se slabša.

3.6  Spol v vzgoji in izobraževanju

a) Vzgoja in kultura vrtca in šole, 
 ki ne diskriminirata glede na spol

 Vprašanja, ki zadevajo (ne)enakost spolov29 na področju vzgoje in 
izobraževanja, niso obrobna, kot se danes lahko zdijo. Niso nekaj, kar je 
bilo nekoč pomembno, sedaj pa ni več, ker je stanje že urejeno. Enakost 
med spoloma je namreč temeljna pravica, pa tudi pedagoško vprašanje,30 
ki zadeva vse udeležence in udeleženke v vzgojno-izobraževalnem proce-
su. Pomembna je tudi za učinkovitost učnega procesa in učni uspeh ter za 
kakovost znanja, ki ga dosežejo deklice in dečki. To od vseh vključenih v 
področje vzgoje in izobraževanja terja aktivni razmislek o lastnih praksah 
in vrednotah, pa tudi ukrepanje na različnih ravneh šolskega sistema. 

Vprašanje mora ostajati vidno kot vprašanje. Ne zadoščajo določbe in nor-
me enakosti, ki se pojavljajo v kurikularnih dokumentih, saj je kurikulum 
le eno od področij, na katerih je mogoče delovati proaktivno in preseči na-
čelno raven opozarjanja na enakost med spoloma. Določena predmetna 
področja so sicer bolj zaznamovana s tako imenovanimi družbeno domi-
nantnimi temami kot druga (zadevajo denimo družino, telo, zasebnost, 
spolno in reproduktivno zdravje ipd.), a do diskriminacije lahko prihaja 
pri vseh predmetih. Še posebno pozornost pa je treba posvetiti vsakdanjim 
praksam v razredu: z vidika interakcij, komunikacije, spodbud, pohval, or-
ganizacije časa, uporabe opreme ipd. Zato mora ostati prikriti kurikulum 
– mreža socialnih odnosov, pripomb, nagovarjanja in dejanj – bistveni del 
izhodišč za razmislek o (ne)diskriminatornih praksah.

Vzgojitelji in vzgojiteljice, učitelji in učiteljice, profesorji in profesorice 
in drugi imajo pri tem ključno vlogo. Že v pedagoških študijskih progra-
mih morajo študentke in študenti pridobiti znanje o enakosti spolov.31 
Vseskozi je treba razvijati občutljivost za to problematiko in skrbeti, da 
jo pedagoško osebje vidi kot relevantno, pa tudi, da dobi podporo za nji-
hovo obravnavanje. Če pri pouku več pozornosti nenamerno namenjamo 
enemu spolu, lahko na ta način utrjujemo spolne stereotipe oziroma kon-
strukcije statusov in vlog spolov, ki so odkrito ali prikrito tradicionalni in 
diskriminatorni.32 Brez priporočil in usmerjevalnih gradiv se lahko zgodi, 
da se neenakosti reproducirajo, čeprav v želji, da bi jih presegli.
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b) Dekleta imajo bolj kakovostno znanje in višje rezultate: 
 ali je izobraževanje zasnovano tako, da je bolj prilagojeno 
 značilnostim in sposobnostim deklet? 

 Podatki iz zadnjega desetletja nedvoumno pokažejo, da dekleta 
bolje kot fantje izkoriščajo ponudbo vse višjih stopenj izobraževanja in 
bolj zahtevnih programov izobraževanja. Spolna sestava vključenih v sre-
dnješolske programe pokaže, da so spolne razlike v teh programih od 
manj zahtevnih poklicnih do splošnih gimnazijskih programov očitno 
v prid dekletom, ki prevladujejo v bolj zahtevnih programih.33 V gim-
nazijo se vpisuje in tudi uspešno zaključi več deklet kot fantov, tako da 
je bilo med vsemi dijakinjami in dijaki, ki so leta 2010 uspešno opravili 
splošno maturo, 60 odstotkov dijakinj in 40 odstotkov dijakov.34 Podobna 
struktura se ponovi na terciarnem izobraževanju. Tudi če upoštevamo 
vpisane v vse vrste študijskih programov, torej tudi tiste, ki omogočajo 
vpis brez opravljene splošne mature, se na terciarno izobraževanje vpi-
še pomembno višje število deklet kot fantov35 in med diplomiranimi na 
terciarni stopnji izobraževanja je pomembno več deklet kot fantov.36 Ta 
dejstva postavljajo različna sistemska vprašanja in zahtevajo kompleksno 
analizo in interpretacijo, ki v Sloveniji še ni bila opravljena. Ali imajo pri 
večjem deležu deklet v bolj zahtevnih srednješolskih programih ključno 
vlogo kulturno pogojena prepričanja? Ali možnosti zaposlovanja? Ali je 
izobraževanje učenk in dijakinj kakovostnejše? Kakšna je vloga kulturnih 
in vzgojnih vzorcev – ali razlikujejo med fanti in dekleti tako, da vzgoj-
no-izobraževalni sistem fantom zagotavlja manj možnosti za pridobitev 
kakovostnega znanja in izobrazbe? Razlike v znanju in v strukturnih de-
ležih po posameznih programih in stopnjah izobrazbe po spolu postajajo 
širši družbeni problem. V šolskem sistemu je potrebno izdelati strategije, 
ki odgovarjajo na izziv, ki je postal povsem razviden.  

Pri obravnavi je namreč treba upoštevati tudi podatke, ki kažejo prednost 
deklet ali fantov na določenem predmetnem področju znanja (matema-
tiki, bralni pismenosti itn.).37 V vseh evropskih državah dekleta denimo 
dosegajo pomembno višji povprečni uspeh pri bralni pismenosti.38 V Slo-
veniji pa so učenke v raziskavi PISA tako v letu 2006 kot v letu 2009 dose-
gle nekoliko višji uspeh tudi pri naravoslovni pismenosti,39 le pri matema-
tični pismenosti razlike med spoloma niso bile statistično pomembne.40 
Upoštevati pa je treba tudi, da povprečja dosežkov, po katerih dekleta 
vodijo pred fanti, lahko prikrivajo pomembne razlike med določenimi 
skupinami fantov in deklet,41 zato možni predlogi ukrepov zahtevajo na-
tančnejše analize teh dosežkov.42
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Kljub pomembnim izsledkom, ki jih dajo različne raziskave in statistič-
ni podatki, razumevanje človeške različnosti ostaja zapleten problem, ki 
zahteva čim bolj kompleksen pogled na konstrukcije spolnih identitet v 
vzgoji in izobraževanju ter na posledice, ki jih imajo take konstrukcije 
za vpletene posameznike in posameznice. Ustrezni ukrepi, s katerimi je 
mogoče poseči v mnoge plati izobraževalne izkušnje deklic in fantov, bi 
se denimo morali usmeriti k: premisleku o vrednotah, ki jih posredujejo 
kurikuli in učna gradiva, vzgojnim vzorcem, odpravi oblik spolnega na-
dlegovanja (tudi v povezavi s spolno usmerjenostjo), spodbujanju k izbiri 
»netradicionalnih« predmetnih področij oz. omogočanju izbire, itn. Tre-
ba je vpeljati sistemske ukrepe, s pričetkom pri začetnem opismenjevanju 
v vrtcih, ki bodo omogočili fantom v večji meri kot sedaj pridobiti zna-
nje, ki je enakovredno znanju deklet, in uveljaviti in udejanjiti njihove 
sposobnosti. Šolski uspeh, dosežki na zunanjih preverjanih znanja43 in v 
mednarodnih raziskavah kažejo, da jim to sedaj pogosto uspe v manjši 
meri kot dekletom.

3.7  trajnostni razvoj

 Trajnostni oziroma vzdržni razvoj 
 zahteva spremembo paradigme v znanju in vrednotah
 Načelo trajnostnega oziroma vzdržnega razvoja človeške družbe, 
ki zadeva človeka in njegov položaj na Zemlji, mora postati eno ključnih 
načel vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Od osemdesetih let preteklega 
stoletja – tri desetletja – sta okoljska vzgoja in izobraževanje postopo-
ma po različnih poteh vstopala v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. 
Sedaj so potrebne dodatne odločne spremembe vzgoje in izobraževanja 
na osnovi konceptov trajnostnega oziroma vzdržnega razvoja. Človeška 
družba, ki bo v primerjavi s sedanjimi načini delovanja organizirana traj-
nostno oziroma vzdržno, bo na različnih področjih spremenila zadovo-
ljevanje človeških potreb tako, da ne bo ogrožala kakovosti življenja in 
okolja ter razvoja prihodnjih generacij. Izobraževanje za trajnostni razvoj 
vključuje naravoslovne in tehnične, družboslovne, humanistične in dru-
ge vidike in ne zadeva le posameznih predmetov, temveč vse predmete 
in življenje na šoli kot celoti. Znanja in ravnanja, povezana s trajnostnim 
razvojem, je potrebno na sistematičen, koherenten in celovit način vgra-
diti v vzgojno-izobraževalni sistem od vrtcev naprej tako, da bo v šolskem 
sistemu eden ključnih temeljev, ki oblikujejo znanje, stališča, vrednote in 
delovanje mladih generacij.44

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj ima humanistične in druž-
bene dimenzije in vključuje cilje, znanja in vrednote, ki so neodvisno od 
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tega načela pomembni gradniki vzgoje in izobraževanja. Eden od doku-
mentov tako navaja: spoštovanje občečloveških vrednot, razvijanje de-
javnega državljanstva in participacije, medkulturni dialog in jezikovna 
raznovrstnost, kakovostno izobraževanje in spodbudno delovno ter učno 
okolje, kakovostni medosebni odnosi, razvijanje socialnih kompetenc 
kot so strpnost, sodelovanje, spoštovanje itd., krepitev otrokove samo-
zavesti itd.45 Povezave teh vrednot in norm z načeli trajnostnega oziroma 
vzdržnega razvoja je seveda potrebno eksplicitno in smiselno razvijati. 
Vendar ob tem poudarjamo, da je potrebno načelo trajnostnega razvoja 
vključevati v vzgojo in izobraževanje kot specifično, samostojno in jasno 
prepoznavno načelo tako na ravni koncepta kot prakse. 

Specifično za načelo trajnostnega razvoja je razvijanje spoznanj o vplivih 
človeka na okolje in o zgodovini ter razvoju sodobnih družb, ki so ra-
zlog uvajanja spoznanj in načel trajnostnega razvoja46 v družbo in šolski 
kurikulum, in strategij ter pristopov na različnih področjih, ki omogo-
čajo trajnostni razvoj. Ta področja zadevajo denimo: poznavanje dejstev 
o porabi in o mejah človekove porabe vode, zemlje, energije in drugih 
dobrin na Zemlji; spoznanja o vplivih zgodovine, politike, industrijske 
proizvodnje in pravil tržne ekonomije na globalne in lokalne spremem-
be v okolju; spoznanja o vplivih proizvodnih metod s področja industri-
je in kmetijstva na okoljske težave; spoznanja o možnostih in načinih 
trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in varovanjem biološke ter 
krajinske raznovrstnosti; spoznanja o etiki in odgovornosti podjetij in 
držav ter mednarodne skupnosti v gospodarstvu, kmetijski proizvodnji 
in vzorcih porabe z vidika vzpostavljanja trajnostnega razvoja; spozna-
nja in primeri varovanja okolja in učinkovite rabe energije, ki so lahko 
vodilo inovacij in ekonomskega razvoja s pomočjo novih tehnologij itd. 
Vrtci in šole potrebujejo primere vzgojnega delovanja, s katerimi vzgajajo 
otroke in učence v okolju prijaznih ravnanjih in dejavnostih (na primer: 
kako ravnati, da zmanjšujemo ekonomske zahteve po transportu, porabi 
energije itd.).47 Zato je nujno vsebinsko, konceptualno izostriti te specifike 
načela trajnostnega razvoja in ta znanja in vrednote praktično vključiti v 
delovanje šolskega sistema.48 

Ali je uničevanje narave in živih bitij, kot jih vidimo danes, vezano iz-
ključno na specifični način produkcije, ki s konceptom prostega trga in 
z neomejenim maksimiranjem dobička producira te učinke? Problem je 
bolj kompleksen. Različne človeške družbe, vključno s ti. prvotnimi ljud-
stvi, so izkoriščale naravo in uničevale naravna okolja s specifičnimi kul-
turnimi vzorci, ki so pripeljali do uničenja pokrajine in vrste živih bitij ter 
lastne kulture. Z vidika načel trajnostnega, vzdržnega razvoja človekove 
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civilizacije na Zemlji je nevzdržna in nesprejemljiva vsaka produkcija 
dobrin, ki izhaja iz neomejenosti naravnih in človeških virov, kot tudi 
človekov zgolj instrumentalni odnos49 do drugega človeka, drugih bitij 
in do narave. V takšni instrumentalni perspektivi imajo živa bitja in na-
ravno okolje le uporabno, ne lastne vrednosti. Tako narava kot živa bitja 
so zgolj sredstvo in sami na sebi nimajo vrednosti, zato jih kot takih ni 
potrebno zaščititi. A razlog ne-trajnostno zasnovane družbe je v zadnji 
instanci sam človeški fenomen, homo sapiens kot bitje specifično člove-
škega simbolnega sveta, ki vselej živi znotraj proizvedene, v načelu odprte 
kulture, ki jo, tako kot etiko in ravnanja, nenehno ustvarja in razvija, ki 
pa je zlasti kot družba do določene mere neprosojna in nepredvidljiva 
tudi zanj samega. Ključna razlika, ki so jo proizvedla zadnja stoletja ra-
zvoja specifične človekove kulture, ki kot industrijska, kapitalsko in tržno 
zasnovana tehnična civilizacija prevladuje danes v globaliziranem svetu, 
je v tem, da v njej procesi produkcije pridobijo dotlej nesluteno moč in 
izjemen doseg v učinkih, tako da ne ogrožajo le drugih živih bitij in nara-
ve, marveč postajajo neobvladljivi in ogrožajoči tudi za človeka samega.

V šolski sistem je potrebno torej na koherenten način vključiti znanja, 
ki bodo bodočim generacijam omogočila razumeti, kako človekova kul-
tura – civilizacija, kot jo poznamo danes, z razvojem tehničnih izdelkov 
in tehnologij, z ekonomijo in njenimi temeljnimi principi, z zgodovino 
in z s tem povezanimi temeljnimi principi odnosa do okolja – vpliva na 
naravo, ogroža druga živa bitja in spodnaša temelje svojega obstoja na 
Zemlji. Del vzgoje v šolskem sistemu, ki podpira trajnostni razvoj, je od-
nos do živih bitij in do okolja, ki živa bitja in okolje na Zemlji jemlje kot 
vrednost, ki jo imajo sama na sebi. 

Ko bodo mladi pridobili ta znanja in v znanja vgrajene vrednote, bodo 
pridobili okvire za spoznavanje, vrednotenje in kritično reflektiranje in 
spreminjanje sodobne realnosti. Kot razumno bitje mora posameznik ne 
le privzeti kot navado, marveč tudi vedeti, zakaj in kako je potrebno spre-
meniti marsikateri sedaj veljavni vzorec naših privzgojenih obnašanj. Ker 
pa vzgajamo z ravnanji, posebej poudarjamo, da morajo biti inherentni 
del sledenja načelom trajnostnega, vzdržnega razvoja tudi ravnanja, s ka-
terimi vrtec in šola vzgojita osebo, ki bo ravnala etično v skladu z načeli 
trajnostnega razvoja. Kreiranje in udejanjanje te etike zahteva vsebinsko 
ustrezno znanje – in ravnanja.

 uvod
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3.8  državljanska vzgoja, etika in religija

 Pomembna naloga državljanske vzgoje je razvijanje odnosa do 
skupnega dobra in javne sfere. V družbi poudarjene vloge posameznika 
in njegove svobode mora šola gojiti polje skupnega, sfero javnosti in opo-
zarjati na vprašanja kolektivnega delovanja. Apatijo in nezainteresiranost 
za urejanje skupnih zadev vrtec in šola presegata v praktičnem življenju 
skupaj z drugimi. Šola pa ni samo mesto ponotranjanja skupnih norm 
in vrednot, je tudi mesto refleksije o zadevah skupnosti in razmisleka o 
pravilnem ravnanju in dobrem življenju. 

V Sloveniji je potrebno izhajati iz dejstva, da je Slovenija kot država rela-
tivno mlada in da zato nimamo dolge tradicije oblikovanja znanj (identi-
tet, vednosti, norm in vrednot) o tem, kaj obstoj države zahteva. Ob tem 
se v javnosti pojavljajo negativne predstave o samem polju političnega 
in negativno označevanje »politike« in političnega angažmaja nasploh, 
izvirajočega tudi iz nizke stopnje kulture političnega dialoga. To bi bilo 
v šolah postopoma mogoče presegati in vzpostaviti dojemanje ideje poli-
tičnega kot urejanja skupnih zadev, ki vključuje posredovanje znanja (ve-
dnosti, norm in vrednot), ki jih morajo imeti državljani kot državljani 
Slovenije in kot del širšega sveta. 

Potrebno bi bilo artikulirati in izpostaviti znanja, ki so pomembna za 
ohranjanje države, o tem, kaj je skupno dobro, in v to vključiti tudi poli-
tično delovanje, v tem kontekstu vlogo posameznih družbenih podsiste-
mov, zlasti ekonomskega, za obstoj države.

Pouk državljanske vzgoje tako ni samo pouk o državljanstvu, temveč v 
okviru spodbujanja oblikovanja stališč, prepričanj in vrednot vpliva na 
oblikovanje identitete posameznika. Te ne smemo razumeti ozko, saj 
nam vsaka skupina, ki ji pripadamo, daje neko identiteto in je vir ponosa, 
samozavesti in smisla. Identiteta nas povezuje z drugimi in lahko tako 
izboljša življenje pripadnikov skupnosti. Šola mora učencu pomagati pri 
oblikovanju odnosa do neizogibne pluralnosti njegovih identitet in mu 
pomaga pri izbiri svojih pripadnosti in presojanju glede identitet. 

Pomembno je,50 da se izognemo dvema iluzijama glede identitete: iluziji 
edinstvene identitete, se pravi identifikacije, ki v celoti povzame posame-
znika in ga postavi nasproti vsem posameznikom z drugačno identiteto. 
In iluziji neupoštevanja identitete, ki spregleda, kako je naše identificira-
nje z drugimi vir naših vrednot in delovanj. 
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Sodobna človekova kultura pa pred nas postavlja tudi vedno večje etične 
izzive in povsem nove etične dileme oziroma vprašanja. Etika ima v šte-
vilnih državah vsaj v osnovni šoli večji obseg in tudi obravnava se v dalj-
šem časovnem obdobju kot pri nas. Ta razlika je v glavnem posledica tega, 
da ima večina držav v osnovni šoli obvezen konfesionalni pouk določene 
religije (oziroma več različnih konfesionalnih poukov religije), etiko pa v 
glavnem kot alternativni predmet za tiste, ki ga ne obiskujejo. Zato je tudi 
»struktura« izobrazbe, ki jo pridobijo otroci v osnovni šoli, drugačna. V 
osnovnošolski edukaciji51 tako manjka osnovna teoretska podlaga, ki z 
opredelitvami in premislekom temeljnih etičnih pojmov (dobro, zlo, dol-
žnost, pravičnost itd.) v kontekstu različnih etičnih teorij šele omogoča 
razumevanje dilem tako v zvezi s pomembnimi življenjskimi vprašanji 
(o etični dopustnosti abortusa, evtanazije, samomora, ubijanja v vojni, 
laganja z namenom preprečitve še večjega zla itd.), kakor tudi socialnimi 
vprašanji (o distributivni pravičnosti, pravicah posameznika v razmerju 
do interesov skupnosti, solidarnosti, globalni pravičnosti itd.) in vpraša-
nji, s katerimi se ukvarjata okoljska vzgoja in bioetika (odgovornost do 
okolja, kloniranje, genetski inženiring itd). Nekatera od teh vprašanj so 
lahko, in bi tudi morala biti, obravnavana pri posameznih učnih pred-
metih (državljanska vzgoja, biologija, geografija, zgodovina, slovenščina 
itd), vendar bodo učenci težko zares razumeli njihovo etično razsežnost, 
če ne poznajo naravo etike, temeljnih etičnih pojmov in dilem. Bistveno 
je, da pri tem ne gre zgolj za prenašanje obstoječih družbenih pogledov 
na vrednote, temveč za uvajanje v etična vprašanja in njihovo refleksijo, 
ki temelji na sposobnosti za identifikacijo dejanskih problemov človeka 
in sodobnega sveta. Velikokrat gre za vprašanja, ki so sporna in na katera 
v družbi ne obstajajo enoznačni odgovori, temveč v javni debati nanje 
počasi skupaj iščemo odgovore. Ta razprava pa predpostavlja določeno 
znanje in sposobnosti, zato je potrebno etiki nameniti več pozornosti in 
jo na bolj izpostavljen način umestiti v osnovno in srednjo šolo.

Podobno velja tudi za področje pouka o religijah. V številnih drugih 
državah učenci v taki ali drugačni obliki konfesionalnega pouka o reli-
giji dobijo osnovne informacije o religijah. Poleg tega v globalni druž-
bi intenzivneje prihajamo v stik s pripadniki različnih religij. K temu pa 
je treba dodati še dejstvo, da se v sodobni družbi ekonomska, socialna 
in politična nasprotja prevajajo v religiozna, zaradi česar je poznavanje 
svetovnih religij nujno potrebno za razumevanje sodobnega sveta. Na 
področjih etike in religije bi osnovna šola morala dodatno poskrbeti za 
osnovno sistematično znanje vseh učencev.

 uvod
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 Državljanska vzgoja in globalna vzgoja 
 ter vzgoja za medkulturnost
 Ob izhodišču poznavanja in spoštovanja lastne kulture, zgodovine, 
etničnih posebnosti itd., je dejstvo, da se vzgoja in izobraževanje v Slove-
niji vključujeta v okvire vedno večje globalne povezanosti in soodvisno-
sti, zato je potrebno v šolski sistem vključiti tudi prvine globalne vzgoje 
na vse ravni izobraževanja. 

Globalizacija je proces vedno večjega medsebojnega povezovanja in od-
visnosti vseh ljudi med seboj. Vedno večja soodvisnost predstavlja temelj 
za globalno sodelovanje. Življenje v hitro spreminjajočem se svetu zahte-
va prilagodljivo znanje in odprto in enakopravno družbo. Proces globa-
lizacije prinaša poleg številnih pozitivnih prvin (večja medsebojna pove-
zanost, hiter dostop do informacij …) tudi določene negativne aspekte, 
kot so prevlada multinacionalk, prevlada določenega (zahodnega) načina 
življenja po vsem svetu, izginjanje etničnih posebnosti posameznih sku-
pin in narodov, opustošenje naravnega okolja, mednarodni terorizem, 
povečevanje razkoraka med bogatimi in revnimi itd.

Globalna vzgoja pomeni aktivnost, ki vodi k osebni in skupni globalni od-
govornosti. Razvija etiko državljanov sveta, ki je utemeljena na pošteno-
sti in spoštovanju človekovih pravic. Uresničevanje lastnih pravic, pravic 
soljudi in prihodnjih generacij zahteva od posameznika in družbe etična 
dejanja. Globalna vzgoja ima nalogo kritičnega presojanja različnih vpli-
vov, ki jih prinaša sodobni družbeni razvoj. Poglobljeno znanje naj bi pri-
pomoglo k oblikovanju bolj pravične in solidarne globalne družbe. Glo-
balna vzgoja spodbuja narodno in mednarodno interakcijo, medkulturni 
dialog in učenje drug od drugega. Ustvarja proces, ki pomaga razumeti 
in spoštovati različne kulture in odpira priložnosti, ki spodbujajo med-
sebojno bogatenje in razvoj globalne družbe. Zato je pomembno dobro 
poznavanje drugih kultur in prepričanj ter preseganje različnih neuteme-
ljenih predsodkov. Znanje o drugih kulturah in načinu življenja v njih 
pomaga razumeti tudi številne vidike lastne kulture. Pri tem je potrebno 
spodbujati držo spoštovanja in preprečevati vsako vrsto diskriminacije.

Pomemben je tudi okoljski in trajnostni vidik globalne vzgoje: na zemljo 
gleda kot na stvarnost z omejenimi resursi, zato vzgaja za varčen odnos in 
za držo poštenosti, nepristranskosti in enakopravnosti pri globalni raz-
delitvi dobrin. Ne gre zanemarjati gospodarskega vidika globalne vzgo-
je: gre za podajanje znanja in spodbujanje veščin, ki uvajajo v globalno 
ekonomijo in pokažejo tudi na njene družbene in kulturne posledice. 
Zelo pomemben vidik globalne vzgoje je spodbujanje osebne iniciative 
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posameznika, da bi imel upanje na svetlejšo prihodnost in bi se dejavno 
vključil v izgradnjo boljšega sveta. Pomembne prvine globalne vzgoje so 
vzgoja za človekove pravice, za enakost, za mir, za medije, medkulturno 
razumevanje in za trajnostni razvoj.

Z veliko verjetnostjo je mogoče predvidevati, da bo Slovenija postajala 
večkulturna država, ki bo zaznamovana z intenzivnejšimi medkulturnimi 
vplivi, zato je potrebno že danes misliti na prihodnje razmere in pripra-
vljati sedanje generacije na življenje v spremenjenih razmerah. Predvide-
vamo lahko, da bo naša družba vse bolj odprta tudi za priseljevanje ljudi 
iz drugih kulturnih okolij, zato je pomembno vzgajati in izobraževati za 
medsebojno spoštovanje in dialog. 

Na vseh ravneh izobraževanja je treba pospeševati sodelovanje s partner-
skimi šolami v tujini in organizirati mednarodne izmenjave učencev in 
profesorjev. Vsaka izobraževalna enota naj ima tudi kakšno mednaro-
dno dejavnost. V učnih programih je treba zagotoviti dovolj velik obseg 
za spoznavanje drugih narodov, kultur, običajev, verstev (literatura raz-
ličnih narodov in kultur, zgodovina, geografija …). Velikega pomena je 
obvladovanje tujih jezikov. Pomembno je zagotoviti visoko raven znanja, 
veščin in enake možnosti za vsakega člana družbe, da bo imel možnost 
oblikovati svoja lastna stališča in jih sporočati drugim, hkrati pa tudi spo-
štovati in razumeti stališča drugih. Globalna vzgoja ima svoje mesto v šoli 
in tudi izven nje. S spoznavanjem večkulturnosti je treba začeti v vrtcu in 
naj bo integralni del vseživljenjskega izobraževanja. 

3.9  Promocija poklicev od vrtca naprej – karierna orientacija

 Eden od odgovorov na velike spremembe, ki so posledica tehno-
loškega razvoja in globalizacijskih procesov, povezanih s preživetjem na 
mednarodnem trgu, zadeva tudi področje zaposlitve in poklicnega dela 
ter s tem povezano pojmovanje poklicne kariere. Spreminja se narava 
človekovega dela, nekateri poklici in delovna mesta izginjajo, drugi po-
klici in delovna mesta nastajajo na novo, nastajajo novi načini dela, nove 
oblike zaposlovanja ipd. Stara definicija delovne kariere ne ustreza več 
dejanskemu stanju. 

Pojem kariera se danes definira kot vseživljenjski napredek posameznika 
v učenju in delu. Skladno s spremembo paradigme se na kariero gleda 
kot na pojav, ki se dograjuje s pomočjo ustreznih izbir, ki jih posameznik 
opravi skozi svoje življenje. Razvoj kariere ni več omejen na maloštevil-
ne posameznike s kariero, ampak mora ta možnost biti dostopna vsem 

 uvod
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posameznikom. To pomeni, da morajo biti omogočeni pogoji za vseži-
vljenjsko vodenje kariere v vseh za to primernih obdobjih človekovega 
življenja. Potrebno je z ustreznimi ukrepi zagotoviti pogoje za dostopnost 
vseživljenjske karierne orientacije za vsakega državljana. Ustrezna karier-
na orientacija precej prispeva k usposobljenosti delovne sile za delodajal-
ce in socialni varnosti za posameznika. 

Ob tem se je potrebno zavedati, da je težko izbirati ustrezno izobraževal-
no pot, še teže pa načrtovati svoj profesionalni razvij in bodoče zaposli-
tve. V sodobni družbi prihaja do protislovja med dolgoročnim načrtova-
njem kariere, ki ustreza posamezniku, in hitrimi spremembami na trgu 
delovne sile, ki jih je mogoče le delno napovedati naprej, vendar bistveno 
vplivajo na zaposlovanje in s tem na kariero. Tudi v obdobju globalnega 
trga kariera ni nujno izraz želja posameznika. V okviru slovenskega šol-
skega sistema je posebej ključno ustrezno seznanjanje učencev in dijakov 
s poklici na prehodu iz osnovnega v srednje šolstvo in pri horizontalnem 
prehajanju v okviru srednjega šolstva.

3.10  Pravičnost v praksi

 Ciljno ukrepanje za zagotavljanje distributivne pravičnosti 
 v šolskem sistemu
 Že nekaj let se krepi spoznanje, da kakovost izobraževalnih siste-
mov ni odvisna le od njihove učinkovitosti, temveč tudi od drugih značil-
nosti, predvsem od stopnje njihove pravičnosti. Videti je celo, da je širši 
družbeni konsenz glede izobraževalnih reform mogoče doseči le, če lju-
dje dojemajo spremembe, ki naj bi jih reforma prinesla kot pravične. Zato 
je v EU promocija pravičnosti v izobraževanju priznana kot pomemben 
cilj, pravični izobraževalni sistemi pa so razumljeni kot področje poseb-
nega pomena za doseganje socialne pravičnosti.

Konceptualni okvir za oblikovanje sistema primerljivih indikatorjev 
pravičnosti dopušča razpravo o pravičnem izobraževalnem sistemu v 
kontekstu različnih obstoječih filozofskih teorij pravičnosti. Toda niso 
vse enako dobra osnova za presojo pravičnosti šolskega sistema. Kot 
najprimernejše se izkaže pojmovanje socialne pravičnosti kot enakosti 
možnosti. 

Obstojijo tri osnovne interpretacije tako pojmovane pravičnosti.52 Vse 
tri soglašajo, da so dosežki posameznikov lahko neenaki, če so posledica 
njihovih izbir – vloženega truda in sprejetih tveganj – da pa morajo vsi 
imeti enake možnosti, da jih dosežejo. Analiza razlik53 pa opozarja, da je 
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pri odločitvah, ki so sprejete z namenom zagotavljanja večje pravičnosti 
šolskega sistema, potrebno upoštevati prednosti in slabosti različnih poj-
movanj pravičnosti pri zasnovi sistemskih rešitev.

Pojem distributivne pravičnosti54 poudarja tri pogoje:
•	 prvič, vsakdo mora imeti pravico do najobsežnejšega celovitega 

sistema temeljnih svoboščin (izobraževanja), ki je združljiv s po-
dobnim sistemom svoboščin za vse; 

•	 drugič, družbeni položaji, ki prinašajo prednosti (višje stopnje izo-
braževanja), morajo biti dostopni po načelu enakih možnosti; 

•	 tretjič, neenakost dohodka in premoženja (dostopa do izobraževa-
nja) je upravičena, če je mogoče pokazati, da koristi tistim, ki so v 
najslabšem položaju; z drugimi besedami, če spodbudijo povečanje 
celotne družbene proizvodnje in tako omogočijo, da je več sred-
stev preusmerjenih k tistim, ki so najbolj deprivilegirani. 

O tem, kako pravičen je izobraževalni sistem v Sloveniji v primerjavi z 
drugimi državami, je mogoče sklepati na podlagi posameznih podatkov, 
ki vsekakor zahtevajo nadaljnje analize in proučevanje delovanja šolskega 
sistema z vidika zagotavljanja pravičnosti za vse. To pomeni, da mora biti 
ena od strategij šolske politike, da s sredstvi in drugo podporo sistematič-
no spodbuja in omogoča proučevanje in analiziranje delovanja šolskega 
sistema z vidika zagotavljanja pravičnosti.

Nekaterih tipičnih elementov, ki se običajno obravnavajo v povezavi s 
krivičnostjo izobraževalnega sistema oz. ovir, ki preprečujejo udejanjanja 
načela enakih izobraževalnih možnosti, sicer pri nas ni, ali pa so manj 
prisotni, zato tudi ukrepov, ki se v mednarodnih študijah priporočajo za 
odpravo takih ovir (odprava zgodnje zunanje diferenciacije, zmanjševa-
nje ponavljanja razreda oziroma osipa, omogočanje prehoda v poklicnem 
izobraževanje na terciarno stopnjo izobraževanja itd.), v slovenski šolski 
sistem ni potrebno uvajati.

Kakovost in pravičnost šolskega sistema sta povezana in opravljena anali-
za je pokazala,55 da je za še boljše delovanje šolskega sistema, ki upošteva 
povezanost teh dveh področij, potrebno iskati ukrepe na treh področjih:
(1)  ukrepe, ki so neposredno povezani s financiranjem delovanja šol-

skega sistema, s katerimi se bo država v nadaljnjih letih približe-
vala brezplačnosti šolanja za vse, vsekakor pa za otroke iz socialno 
in kulturno zapostavljenih okolij, v vrtcih, osnovnih in srednjih 
šolah;

(2)  sistemske rešitve, ki podpirajo zunanje preverjanje znanja kot 

 uvod
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dodatno informacijo o doseženem znanju na ravni osnovnega 
šolanja, ki podpira tako sistem ugotavljanja in zagotavljanja ka-
kovosti kot pravičnost delovanja sistema, saj omogoča analizo in 
ukrepanje, če se izkaže, da prihaja do sistematičnih razlik v zna-
nju glede na določen specifični položaj učencev (spol, socialno 
ali drugo poreklo, itd.), še zlasti pa, če se razlike kažejo tudi na 
ravni razlik med notranjimi in zunanjimi ocenam; in maturo kot 
selekcijski mehanizem na koncu srednjega šolanja, ki poleg spod-
bujanja kakovosti in odličnosti mora vzpostavljati pogoje za glede 
na prej omenjene kriterije pravičnosti pravičen prehod v terciarno 
izobraževanje;

(3)  v slovenskem šolskem sistemu je še veliko možnosti za ciljno 
usmerjene ukrepe in spodbude, ki so namenjeni specifičnim sla-
bostim delovanja sistema in specifičnim skupinam otrok in so 
predstavljeni v posameznih poglavjih Bele knjige, ki obravnavajo 
različne ravni šolskega sistema.

Nekatere splošnejše strategije in ukrepe navajamo spodaj:  
•	 postopoma omogočati otrokom brezplačni vrtec, kar vsekakor ve-

lja za otroke iz socialno šibkejših družin, in uvesti številne druge 
ciljno usmerjene ukrepe (navedeni so v okviru področja vrtci);

•	 ukrepi pozitivne diskriminacije na ravni obvezne šole (večja vla-
ganja v šole, v katerih učenci dosegajo najslabše rezultate; zago-
tovitev kakovostnih učiteljev v takih šolah ipd.; dopolnilni pouk; 
zagotoviti večje sodelovanje s starši, itd.);

•	 ukrepi, ki spodbujajo kakovost in odličnost v šolskem sistemu 
(manjše skupine učencev in diferenciran pouk, dodatni pouk, 
natančno usmerjene spodbude v podporo posebej nadarjenim 
učencem);

•	 splošna matura kot mehanizem spodbujanja odličnosti in kot po-
goj za vpis na univerzo (zagotavljanje pravičnih kriterijev za vstop 
v terciarno izobraževanje);

•	 uvajanje ciljno zasnovanih ukrepov, ki bodo spodbujali uspešnost 
učencev z različnimi sposobnostmi (še posebej ustrezne oblike po-
moči za učence s posebnimi potrebami) in iz različnih kulturnih in 
socialnih okolij (povečevanje enakih izobraževalnih možnosti za 
otroke iz socialno in kulturno deprivilegiranih okolij); 

•	 zagotoviti odraslim, ki nimajo štiriletne srednje šolske izobrazbe, 
brezplačno izobraževanje za pridobitev take izobrazbe.

Cilj teh ukrepov bi moral biti večja kakovost in večja pravičnost šolskega 
sistema: čim višja stopnja doseženega znanja in čim manjša razlika med 
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najboljšimi in najslabšimi dosežki (velikost te razlike kaže na večjo ali 
manjšo pravičnost šolskega sistema). Iz tega sledi povezanost distribu-
tivne pravičnosti s kakovostjo šolskega sistema: pravični šolski sistem, ki 
skrbi na vseh ravneh za enakost možnosti, vsem priskrbi osnovno znanje, 
najboljšim na nekem področju pa omogoči, da polno izkoristijo svoje 
zmožnosti oziroma nadarjenost.

3.11  Vzgojno-izobraževalni sistem in zagotavljanje kakovosti

a) Vzpostavitev sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti
  dela v vzgojno-izobraževalnih institucijah

 Eden od nujnih načinov zagotavljanja kakovosti dela56 v vzgojno-
-izobraževalnem sistemu, v katerem je naloga šolske inšpekcije predvsem 
zagotavljanje legalnosti delovanja vzgojno-izobraževalnih institucij, je 
tudi vzpostavitev konsistentnega sistema ugotavljanja in zagotavljanja 
kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, katerega naloga je oce-
njevanje kakovosti dela in uvajanje izboljšav, kjer je potrebno. Tak sistem 
postopno, a ne dovolj vztrajno in določno vzpostavljamo že več kot de-
setletje. Zasnovan je bil na načelu notranjega presojanja kakovosti oz. na 
samoevalvaciji dela vrtcev in šol, kar kaže ohraniti tudi v prihodnje.

Temeljni namen sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti je za 
vrtce in šole ustrezno preprosto ter praktično izvedljivo, obenem pa 
kontinuirano in sistematično ugotavljanje kakovosti dela vrtcev in šol, 
s ciljem, da vrtci in šole izboljšujejo kakovost svojega dela. Pri tem je 
treba kombinirati preverjanje dosežkov (standardov znanja), zagotavlja-
nje pravičnosti, prehodnosti in finančnih, organizacijskih ter drugih sis-
temskih pogojev za kakovost vzgoje in izobraževanja. Sistem naj prispeva 
tudi k vzpostavljanju sodelovalne in vzgojne kulture v teh institucijah in 
k širšemu javnemu razumevanju smiselnosti vlaganja naporov v vzgojo 
in izobraževanje.

Dosedanja teoretska spoznanja, preizkušeni koncepti in izkušnje z ugo-
tavljanjem in zagotavljanjem kakovosti edukacije v Sloveniji narekujejo, 
da nadaljnji razvoj gradimo na strokovni avtonomnosti pri odločanju o 
uporabi notranjih pristopov, socialnih mrežah kot viru učenja med or-
ganizacijami, učitelji in drugimi strokovnimi delavci za razvoj kakovo-
sti vzgoje in izobraževanja, ter na preglednosti procesov in rezultatov 
sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Sistem ne sme biti tak, 
da bi vrtci in šole čas, ki ga imajo na voljo, uporabili že za pridobivanje 
podatkov, za interpretacijo izsledkov ter za pripravo in izvedbo ukrepov 
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zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela pa ne bi bilo več 
dovolj časa. Zato je potrebno izvajati vsakokratni proces samoevalvacije 
organizirano, obvezno in na omejenem številu področij vsako tretje leto.

b)  Vzpostavitev sistema kontinuirane ocene stanja kakovosti 
 delovanja vzgojno-izobraževalnega sistema

 Šolski sistem, prav tako kot ekonomski, potrebuje kontinuiran 
vpogled v kakovost njegovega delovanja in premike ter spremembe, ki se 
dogajajo. Zato bi bilo treba vzpostaviti sistem rednega pregleda stanja 
sistema, denimo na vsaka štiri leta. 

c)  Zagotavljanje ustreznih sredstev za izobraževanje 

 Ne koncu pa je potrebno poudariti, da je ob vsebinskih prilago-
ditvah izobraževalnega sistema ključno, da Slovenija zagotavlja ustrezna 
sredstva za financiranje vzgoje in izobraževanja.

Države OECD za izobraževalne institucije porabijo 6,2 % celotnega 
BDP.57 Če želimo držati korak v znanju z razvitimi državami, mora država 
ustaviti padanje deleža sredstev za izobraževanje in čim prej doseči cilj, da 
poviša delež BDP za izobraževanje na 6,0–6,4 % BDP.58
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4 NAStAjANjE zASNoVE

 Zasnovo načel v vzgoji in izobraževanju je pripravila Področna 
strokovna skupina za načela v vzgoji in izobraževanju (PSS za načela) v 
sestavi izr. prof. dr. Janez Krek (predsednik), doc. dr. Roman Globokar, 
izr. prof. dr. Jana Kalin, doc. dr. Zdenko Kodelja, doc. dr. Igor Pribac in 
doc. dr. Marjan Šimenc. PSS za načela je 23. 6. 2009 imenovala Nacional-
na strokovna skupina za pripravo Bele knjige v vzgoji in izobraževanju v 
Republiki Sloveniji.

Člani PSS za načela so na osnovi mednarodnih primerjav in analize obsto-
ječih načel v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji oblikovali predlog osnov-
nih usmeritev in odprtih vprašanj o načelih v vzgoji in izobraževanju ter 
ga 29. septembra 2009 predstavili na seji NSS. Ostale področne strokovne 
skupine je PSS za načela zaprosila za opredelitev ciljev, vezanih na raven 
oziroma področje, ki jo posamezna PSS pokriva. 23. 2. 2010 je PSS za na-
čela izvedla posvet Trajnostni razvoj kot načelo vzgoje in izobraževanja 
v Republiki Sloveniji, na katerem so kot vabljeni strokovnjaki s prispevki 
sodelovali ga. Nada Pavšer, ustanoviteljica mreže ekošol v Sloveniji, prof. 
dr. Dušan Plut, FF UL, izr. prof. dr. Marko Debeljak, Institut Jožef Stefan, 
prof. dr. Jože Mencinger, PF UL, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, BF UL, 
izr. prof. dr. Martina Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 
UM, izr. prof. dr. Ana Kučan, BF UL, doc. Miha Dešman, u.d.i.a. Atelje. 
Na posvet so bili vabljeni predstavniki vrtcev, srednjih in osnovnih šol ter 
druga zainteresirana javnost. 

Posvet na temo pravičnosti v vzgoji in izobraževanju, ki je bil 14. 5. 2010, 
je bil namenjen razpravi o dveh ključnih vprašanjih, in sicer: 1) na osno-
vi študij ugotoviti, kakšno je trenutno stanje na področju pravičnosti v 
vzgojno izobraževalnem sistemu v Sloveniji; 2) oblikovati predloge ukre-
pov in mehanizmov za zmanjšanje reproduktivne moči vzgoje in izobra-
ževanja v Sloveniji. Na posvetu so prispevek predstavili: dr. Zdenko Ko-
delja, zn. svet. Pedagoški inštitut, dr. Mojca Štraus, Pedagoški inštitut, dr. 
Gašper Cankar, RIC, doc. dr. Nada Turnšek, PEF UL, red. prof. dr. Ljubi-
ca Marjanovič Umek, FF UL, red. prof. dr. Sergej Flere, FF UM, doc. dr. 
Rudi Klanjšek, FF UM, izr. prof. dr. Slavko Gaber, PEF UL, doc. dr. Ama-
lija Žakelj, Zavod RS za šolstvo, as. Veronika Tašner, PEF UL, g. Matjaž 
Poljanšek, Gimnazija Vič, izr. prof. dr. Mojca Peček-Čuk, PEF UL, doc. 
dr. Irena Lesar, PEF UL, ga. Olga Drofenik, PSS za izobraževanje odraslih.

Besedilo v poglavju Poučevanje in raba jezikov v vzgoji in izobraževanju 
je pripravila Področna strokovna skupina za jezik v izobraževanju, ki jo 
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je, v sestavi red. prof. dr. Marko Stabej (predsednik), dr. Ina Ferbežar, doc. 
dr. Gašper Ilc, red. prof. dr. Vesna Kondrič Horvat, red. prof. dr. Simona 
Kranjc, doc. dr. Meta Lah, doc. dr. Vesna Mikolič, Katja Pavlič Škerjanc, 
doc. dr. Karmen Pižorn in red. prof. dr. Igor Saksida, 12. 5. 2009 imeno-
vala NSS. 

PSS za načela je pri usmeritvah na področju financiranja – glej podpo-
glavje Zagotavljanje ustreznih sredstev za izobraževanje – sodelovala s 
Področno strokovno skupino za finance in regionalizacijo, v sestavi Alojz 
Pluško (predsednik), mag. Božena Devčič, Olga Drofenik, mag. Vera 
Gradišar, Branko Kumer, dr. Roman Lavtar in mag. Vinko Logaj, ki jo je 
NSS imenovala 12. 5. 2009. Skupina je sodelovala tudi z drugimi področ-
nimi skupinami in pripravila posamezne analize, mednarodne primerja-
ve in rešitve s področja financiranja. V sodelovanju s PSS za izobraževa-
nje odraslih je izvedla empirično raziskavo o vlogi občin oziroma regij pri 
razvoju izobraževanja odraslih.

Pri oblikovanju smernic in izzivov v vzgoji in izobraževanju v RS se je sku-
pina posvetovala in za sodelovanje pri pripravi besedila zaprosila tudi zu-
nanje sodelavce. Dr. Valerija Vendramin je prispevala podlage za besedilo v 
podpoglavju »Vzgoja in kultura vrtca in šole, ki ne diskriminirata glede na 
spol«. V besedilu je PSS upoštevala vsebine, ki so jih v ta namen pripravile 
nekatere strokovne skupine oz. institucije: Ministrstvo RS za kulturo, kul-
turno-umetnostna vzgoja in medijska pismenost, medresorska Strokovna 
skupina za karierno orientacijo pri Ministrstvu za šolstvo in šport o vse-
življenjski karierni orientaciji, strokovna skupina pri Šoli za ravnatelje za 
pripravo koncepta sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. 

Osnutek rešitev je PSS za načela, poleg z že omenjenima skupinama, 
usklajevala tudi z drugimi področnimi skupinami: PSS za vrtce, PSS za 
osnovno šolo, PSS za gimnazije, PSS za poklicno izobraževanje, PSS za 
otroke s posebnimi potrebami, PSS za zasebno šolstvo, PSS za šolstvo 
narodnosti, PSS za izobraževanje odraslih.

NSS je o osnutku načel prvič razpravljala na seji 16. 6. 2010. PSS za načela 
je osnutek dopolnila in ga na NSS ponovno predstavila 26. 1. 2011. Načela, 
cilje in izzive je skupina uskladila z načeli, cilji in rešitvami posameznih 
področij vzgoje in izobraževanja, ki so jih pripravile druge PSS. O konč-
nem besedilu je NSS razpravljala 30. 3. 2011 in besedilo potrdila.

Recenzijo besedila sta pripravila red. prof. ddr. Barica Marentič Požarnik 
in red. prof. dr. Pavel Zgaga.



53

5 VIrI IN lItErAtUrA

14-19 Curriculim and qualification reform: final report of the Working group on 14-19 reform 
(2004). Pridobljeno 18. 1. 2011, na strani: http://www.dcsf.gov.uk/14-19/documents/Final%20
Report.pdf.
A memorandum of lifelong learning: commission staff working paper (2000). Brussels: 
Commission of the European communities. Pridobljeni 18. 1. 2011, na strani: http://www.bologna-
berlin2003.de/pdf/MemorandumEng.pdf.
Adult learning: it is never too late to learn (2006). Brussels: Commission of the European 
communities. Pridobljeno 22. 1. 2011, na strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=COM:2006:0614:FIN:EN:PDF.
Appiah, K. A. (2005). The ethics of identity. Princeton (NJ): Princeton University Press. 
Arnot, M. in Mac an Ghaill, M. (2006). (Re)Contextualizing gender studies in education. V: Arnot, 
M. in Mac an Ghaill, M. (ur.), The Routledge falmer reader in gender and education. Milton Park: 
Routledge, str. 1–14.
Berce, J. (ur.) (2000). Informacijska družba kot izziv Sloveniji: javna predstavitev mnenj. Ljubljana: 
Državni zbor republike Slovenije.
Bitenc Peharc, S., Rot Gabrovec, V., Stopar, A. in Tratnik, A. [2010]. Zagotavljanje kakovosti 
in evalvacija izpitov iz angleščine na splošni in poklicni maturi v skladu s Skupnim evropskim 
referenčnim okvirjem za jezike. Ljubljana: RIC. Interno gradivo.
Bregar Golobič, K. (2004). Prikriti kurikulum ali drugo kurikula. V: Bahovec, E. D. in Bregar 
Golobič, K. (ur.), Šola in vrtec skozi ogledalo. Ljubljana: DZS, str. 16–34.
Brighouse, H. (2000). School choice and social justice. Oxford: Oxford University Press. 
Brumen, M. (2003). Pridobivanje tujega jezika v otroštvu. Ljubljana: DZS.
Bruntland, G. (ur.) (1987). Our common future: the world commission on environment and 
development. Oxford: Oxford University Press.
Cankar, G. (2010). Prehajanje na višje ravni izobraževanje in razlike v strukturi glede na spol v luči 
dosežkov na zunanjih preizkusih znanja. Sodobna pedagogika, 61, št. 2, str. 98–-116.
Citizenship education at school in Europe (2005). Brussels: Eurydice, European Commission. 
Pridobljeno 20. 1. 2011, na strani: http://www.moec.gov.cy/programs/eurydice/publication.pdf.
Civic education across countries: twenty-four national case studies for the IEA Civic Education 
Project (1999). Delfi: IEA (International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement).
Content and language integrated learning (CLIL) at school in Europe (2006). Brussels: European 
Commission, Eurydice. 
Curren, R. (2009). Education for sustainable development: a philosophical assessment. (IMPACT, 
št. 18). Philosophy of education society of Great Britain.
Curtain, H. in Dahlberg, C. A. (2004). Languages and children – making the match. New 
languages for young learners. (3 izd.). Boston: Pearson Education. 
Deklaracija o otrokovih pravicah (1959). Generalna skupščina Združenih narodov. Pridobljeno 20. 
1. 2011, na strani: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-
podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/deklaracija-o-otrokovih-pravicah/.
Development of education in Austria: 2004-2007 (2008). Federal ministry of education the arts 
and culture in the cooperation with Federal ministry for science and research, Austria. Pridobljeno 
18. 1. 2011, na strani: http://www.ibe.unesco.org/National_Reports/ICE_2008/austria_NR08_
en.pdf.
Doseganje standardov znanja iz slovenskega kurikula za matematiko za prvo triletje in 
primerljivost teh standardov s standardi iz mednarodnih primerjalnih raziskav (2007). Pedagoški 
inštitut. Pridobljeno 22. 1. 2011, na strani: http://www.pei.si/Sifranti/ResearchProject.aspx?id=55.
Draft international implementation scheme for the United Nations decade of education for 
sustainable development (2005-2014) (2005). Paris: United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization. Pridobljeno 23. 1. 2011, na strani: http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001403/140372e.pdf.
DRTI – Društvo za razvoj tehniškega izobraževanja (2011). Ocena stanja tehniškega izobraževanja 
v Sloveniji in predlogi za izboljšanje. Ljubljana. Pridobljeno 16. 1. 2011, na strani: http://www.ieee.si/
IEEE-links/Porocilo-v3.pdf. 
Edelenbos, P., Johnstone, R. in Kubanek, A. (2006). Languages for the children of Europe. 

 uvod



54 bela knjiga 2011

Published research, good practice and main principles. Brussels: European Commission.
Education and science in Finland (2006). Ministry of education, Finland. Pridobljeno 18. 1. 2011, na 
strni: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/eng_opm15.pdf.
Education at a glance 2010: OECD indicators (2010). Paris: OECD. Pridobljeno 22. 1. 2011, na 
strani: http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf.
Education on online safety in schools in Europe: summary report (2009). Eurydice, European 
Comission. Pridobljeno 21. 11. 2010, na strani: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
documents/thematic_reports/121EN.pdf.
Equally prepared for life? How 15-yer-old boys and girls perform in school (2009). Paris: OECD.
Erjavec, K. (2010). Medijska pismenost osnovnošolk in osnovnošolcev v informacijski družbi. 
Sodobna pedagogika, št. 1, 156-173.
European report on quality indicators of lifelong learning: fifteen quality indicators: report based 
on the work of the Working Group on Quality Indicators (2002). Brussels: European Commission. 
Pridobljeno 18. 1. 2011, na strani: http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Report.pdf.
Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic (objavljena v Uradnem listu RS, 
mednarodne pogodbe (MP), št. 26/99 z dne 22.10.1999, str. 1109-1117). Pridobljeno 20. 1. 2011, na 
strani: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-
clovekovih-pravic/svet-evrope/evropska-konvencija-o-uresnicevanju-otrokovih-pravic-svet-
evrope/#c77.
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Uradni list RS(13.6.1994) 
MP, št.7-41/1994 (RS 33/1994). Pridobljeno 20. 1. 2011, na strani: http://www.varuh-rs.si/pravni-
okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/svet-evrope/
evropska-konvencija-o-varstvu-clovekovih-pravic-in-temeljnih-svoboscin/#c73.
Evropska pobuda i2010 o e-vključenosti: „Biti del informacijske družbe“ (sporočilo komisije) 
(2007). Bruselj: Komisija evropskih skupnosti. Pridobljeno 21. 11. 2010, na strani: http://
ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/docs/i2010_initiative/comm_native_
com_2007_0694_f_sl_acte.pdf.
Fidler, S. (ur.) (2004). Jezikovno in medkulturno uzaveščanje v osnovni šoli. Priročnik za učitelje. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
Francis, B. in Skelton, Ch. (2005). Reassessing gender and achievement. Questioning contemporary 
key debates. London in, New York: Routledge.
Francis, B. in Skelton, Ch. (ur.) (2001). Investigating gender. Contemporary perspectives in 
education. Buckingham, in Philadelphia: Open University Press.
Fras Berro, F. in Deutsch, T. (2007). Tuji jeziki v vrtcih. Ljubljana: ZRSŠ.
Gender and education (and employment): gendered imperatives and their implications for women 
and men. Lessons from research for policy makers (2009). Brussels: European Commission. 
Pridobljeno18. 1. 2011, na strani: http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/
gender-report-pdf.
Gender differences in educational outcomes: study on the measures taken and the current situation 
in Europe (2010). EACEA, Eurydice. Pridobljeno 22. 1. 2011, na strani: http://eacea.ec.europa.eu/
education/eurydice/documents/thematic_reports/120EN.pdf.
Gender equality and equity: a summary review of UNESCO's accomplishments since the Fourth 
World Conference on Women (Beijing 1995), Unit for the Ppromotion of the Sstatus of wWomen 
and Ggender Eequality (2000). UNESCO. Pridobljeno na strani: http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001211/121145e.pdf.
GERESE (2003). L'équité des systèmes éducatifs européens: Service de Pédagogie théorique et 
expérimentale. Liege: Université de Liège. 
Global education 2010 (2007). Helsinki: Publications of the Ministry of Education, Finland.
Göllner, M. (2002). Die Bildungs- und Lehraufgauben des Ethikunterrichts in Europa im 
Vergleich. Münster: LIT.
Gray, C. in Leith, H. (2004). Perpetuating gender stereotypes in the classroom: a teacher 
perspective. Educational Studies, 30, št. 1, str. 3–17.
Hall, A. J. (1988). Liberalism. London: Paladin Grafton Books.
Hanuš, B. (2010). Jezikovne in kulturne ovire, ki vplivajo na opismenjevanje učencev priseljencev. 
Sodobna pedagogika, 61, št. 1, str. 122-135.
Harding, J. (1996). Science in masculine straight-jacket. V: Parker, L. H., Rennie, L. J. in Fraser, 
B. J. (ur), Gender, science and mathematics. Shortening the shadow. Dordrecht, Boston, London: 
Kluwer.
Heckmann, F. idr. (2008). Education and migration. Strategies for integrating migrant children 
in European schools and societies. A synthesis of research findings for policy-makers. Brussels: 



55

European Commission. Pridobljeno na strani: http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports.
Horkheimer, M. in Adorno, T. W. (2006). Dialektika razsvetljenstva : filozofski fragmenti. 
Ljubljana: Studia humanitatis.
How boys and girls in Europe are finding their way with information and communication 
technology (2005). Brussels: Eurydice.
How skilled are Europeans in using computers and the Internet? (2006). Statistics in focus, št. 
17. Pridobljeno 19. 1. 2011, na strani: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-
NP-06-017/EN/KS-NP-06-017-EN.PDF.
I2010: annual report 2007 (2007). V: EU Annual report on digital economy highlights benefits of 
ICT investments. European Commission. Pridobljeno 19. 1. 2011, na strani: http://www.xplora.org/
ww/en/pub/insight/policy/policies/i2010_2007.htm.
ICCS 2009. Na strani: http://www.iea.nl/icces.html.
ICT@Europe.edu: information and communication technology in European education systems 
(2001). Brussels: Eurydice, European Commission. Pridobljeno 20. 1. 2011, na strani: http://eacea.
ec.europa.eu/eurydice/ressources/eurydice/pdf/0_integral/020EN.pdf.
Indicators on ICT in primary and secondary education (2009). European Commission. 
Pridobljeno 20. 1. 2011, na strani: http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/
ictindicrep_en.pdf.
Information and communication technology in education: a curriculum for schools and 
programme of teacher development (2002). Paris: UNESCO.
Infrastruktura slovenščine in slovenistike = The infrastructure of the Slovene language and 
Slovene studies, Simpozij Obdobja 28, Univerza v Ljubljani, Slovenija, 26. – 28. November (2009). 
Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.
Integrating immigrant children into schools in Europe (2009). Brussels: European Commission. 
Izhodišča za pripravo nacionalnih preizkusov znanja v devetletni osnovni šoli (april 2000). 
Strokovna posvetovalna skupina za pripravo nacionalnih preizkusov znanja v programu devetletne 
osnovne šole. Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana.
Kač, L. in Deutsch, T. (2007). Pouk tujih jezikov v osnovnih šolah. Poročilo anketne raziskave. 
Ljubljana: ZRSŠ. 
Key competencies: a developing concept in general compulsory education (2002). Eurydice, 
European Comission. Pridobljeno 21. 11. 2010, na strani: http://www.eurydice.si/images/stories/
publikacije/english/031EN.pdf.
Key data on teaching languages at school in Europe (2005). Brussels: European Commission, 
Eurydice. 
Key data on information and communication technology in schools in Europe (2004). Eurydice, 
European Comission. Pridobljeno 21. 11. 2010, na strani: http://eacea.ec.europa.eu/education/
eurydice/documents/key_data_series/048EN.pdf.
Ključne kompetence: slovensko nacionalno poročilo za javnost (2003). Eurydice, European 
Comission. Pridobljeno 21. 11. 2010, na strani: http://www.eurydice.si/images/stories/publikacije/
english/PR031SI.pdf.
Knez, M. (2008). Jezikovna integracija otrok priseljencev v slovenski osnovni šoli. V: Ivšek, M. 
(ur.), Jeziki v izobraževanju. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, str. 155–163.
Knez, M. (2009). Jezikovno vključevanje (in izključevanje) otrok priseljencev. V: Stabej, M. (ur.), 
Infrastruktura slovenščine in slovenistike. 28. Simpozij Obdobja. Ljubljana: Znanstvena založba 
Filozofske fakultete, str. 197–202.
Knowledge management in the learning society: education and skills (2000). Paris: OECD.
Kodelja, Z. (2004). O pojmu splošne izobrazbe. V: Slivar, B., Turk Škraba, M., Medveš, Z. in Rutar 
Ilc, Z. (ur.), Zbornik prispevkov mednarodnega posveta o splošni izobrazbi, Portorož, 16.-17. april 
2004. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, str. [36]–42. 
Kodelja, Z. (2005). Vseživljenjsko učenje – od svobode k nujnosti. Sodobna pedagogika, let. 56, št. 
2, str. 10-21.
Kodelja, Z. (2009). Družba znanja in konca izobrazbe. Problemi, let. 47, št. 5/7, str. 73-102.
Kodelja, Z. (2010). O koncu česa pripovedujejo zgodbe o koncu izobrazbe? = The end of what do 
the narratives of the end of education tell about? Sodobna pedagogika, 61, št. 5, str. 14–35.
Konvencija o otrokovih pravicah (OZN) (1989). Generalna skupščina združenih narodov. 
Pridobljeno 20. 1. 2011, na strani: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-
pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-
otrokovih-pravicah-ozn/.
Kos Kecojević, Ž. in Gaber, S. (2011). Kakovost v šolstvu v Sloveniji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Kovač Šebart, M. (2002). Samopodobe šole: konceptualizacija devetletke. Ljubljana: Center za 

 uvod



56 bela knjiga 2011

študij edukacijskih strategij. 
Kovač Šebart, M. in Krek, J. (2009). Vzgojna zasnova javne šole. Ljubljana: Center za študij 
edukacijskih strategij.
Language education policy profile Slovenia. Language policy division Strasbourg, Ministry of 
education and sport Slovenia, 2003-2005 (2006). Pridobljeno na strani: http://www.coe.int/t/dg4/
linguistic/Profils1_EN.asp#TopOfPage. 
Lasch, C. (1979). The culture of narcissisim. New York, London: W.W. Norton & Company.
Laval, Ch. (2005). Šola ni podjetje. Neoliberalni napad na javno šolstvo. Ljubljana: Krtina.
Learning for a sustainable world: review of contexts and structures for education for sustainable 
development 2009: United Nations decade of education for sustainable development (DESD, 
2005-2014) (2009). Paris: UNESCO. Pridobljeno 23. 1. 2011, na strani: http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001849/184944e.pdf.
Learning from each other: the UNECE strategy for education for sustainable development (2009). 
New York, Geneva: United nations economic commission for Europe.
Lo Bianco, J. idr. (2010). Pot k jezikovni politiki v izobraževanju. Ljubljana: Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo.
Making a European area of lifelong learning a reality (2001). Brussels: Commission of the 
European communities. Pridobljeno 18. 1. 2011, na strani: http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/
MitteilungEng.pdf.
Meuret, D., (ured.) (1999). La jusstice du système éducatif. Paris, Bruxelles: De Boeck Université. 
Ministry of education strategy 2015 (2003). Ministry of education, Finland. Pridobljeno 18. 1. 
2011, na strani: http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Finland/Finland%20Ministry%20of%20
Education%20strategy.pdf.
Nacionalno poročilo o jezikovni politiki v izobraževanju (2003). Pridobljeno na strani: http://www.
coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Country_Report_Slovenia_EN.pdf.
Nacionalno poročilo PISA 2006: naravoslovni, bralni in matematični dosežki slovenskih učencev 
(2007). Ljubljana: Pedagoški inštitut.
Nacionalno preverjanje znanja učencev v Evropi: namen, organiziranje in uporaba rezultatov 
(2010). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
Nationaler Bildungsbericht Österreich 2009: Das Schulsystem im Spiegel von Daten und 
Indikatoren (2009). Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Osterreich. Pridobljeno 
18. 1. 2011, na strani: http://www.bmukk.gv.at/medienpool/17991/nbb09_band1.pdf.
Nikolov, M. in Curtain, H. (ur.) (2000). An early start: young learners and modern languages in 
Europe and beyond. Strasbourg: Council of Europe. 
Oelkers, J. (2003). Wie man Schule entwicklet. Basel: Beltz.
Paas, L. in Creech, H. (2008). How information and communications technologies can Ssupport 
education for sustainable development: current uses and trends. International Institute for 
Sustainable Development (IISD). Pridobljeno 20. 1. 2011, na strani: http://www.ictliteracy.info/
rf.pdf/ict_education_sd_trends.pdf.
Pan European survey on ICT use at school (2007). Pridobljeno 19. 1. 2011, na strani: http://www.
xplora.org/ww/en/pub/insight/policy/policies/benchmarking2006.htm.
Pan, M. (2009). Pedagogika in homoseksualnost ali vodenje otrok – za nos? Sodobna pedagogika, 
40, št. 4, str. 182–201.
Peer learning activity on adult literacy: summary report, 14-16 January 2008, Dublin, Ireland 
(2008). European Commission. Pridobljeno 18. 1. 2011, na strani: http://www.kslll.net/Documents/
PLA_Adult%20literacy_Jan.%2008_%20Final%20report.pdf.
Pinter, A. (2006). Teaching young language learners. Oxford: OUP. 
PIRLS 2001: mednarodna raziskava bralne pismenosti. Pedagoški inštitut. Pridobljeno 22. 1. 2011, 
na strani: http://www.pei.si/Sifranti/InternationalProject.aspx?id=6.
PIRLS 2006: mednarodna raziskava bralne pismenosti. Pedagoški inštitut. Pridobljeno 22. 1. 2011, 
na strani: http://www.pei.si/Sifranti/InternationalProject.aspx?id=7.
PISA 2009: prvi rezultati (2010). Ljubljana: Pedagoški inštitut. Pridobljeno 21. 1. 2011, na strani: 
http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/PISA/PISA2009/PISA2009_
prviRezultati.pdf.
Plevnik, T. (ur.) (2010). Razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih : študija o položaju v 
Evropi in sprejetih ukrepih. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
Pour la réussite de tous les éleves (2004). Paris: La documentation Française.
Povezanost rezultatov pri nacionalnem preverjanju znanja s socialno-ekonomskim statusom 
učencev, poukom in domačimi nalogami. Poročilo o raziskavi. (2009). Ljubljana: Zavod RS za 
šolstvo.



57

Prebivalstvo po maternem jeziku, Slovenija, popisa 1991 in 2002. SURS. Pridobljeno na strani: 
http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=9.
Progress towards the Lisbon objectives in education and training: Indicators and benchmarks 
(2009). Commission of the European communities. Pridoblčjeno 22. 1. 2011, na strani: http://
ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/report09/report_en.pdf.
Promoting adult learning (2005). Paris: OECD.
Pšumder, M. (2002). The role of a teacher in the information society = Uloga učitelja u 
informacijskom društvu. V: Plenković, J. (ur.), Društvo I tehnologija 2002. Rijeka: Sveučilište, 
Građevinski fakultet, str. 79-80.
Pušnik, M. in Zorman, M. (2004). Od znanja h kompetencam. Vzgoja in izobraževanje, št. 3, str. 
9-18.
Raven, J. in Stephenson, J. (ur.) (2001). Competence in the learning society. New York: Peter Lang 
Publishing.
Rawls, J. (1999). A theory of justice. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard 
University Press. 
Razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih: študija o položaju v Evropi in sprejetih ukrepih 
(2010). Bruselj: EACEA, Eurydice. Pridobljeno 19. 6. 2011, na strani: http://eacea.ec.europa.eu/
education/eurydice/documents/thematic_reports/120SL.pdf.
Recommendation of the Committee of Ministers to member states on gender mainstreaming 
in education. Recommendation CM/Rec(2007)13 adopted by the Committee of Ministers on 
10 October 2007 at the 1006th meeting of the Ministers’ Deputies (2007). Council of Europe. 
Pridobljeno na strani: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1194631&Site=CM&BackColorIntern
et=.
Recommendation: European dimension of education (REC 1111) (1989). Council of Europe, 
Parliamentary Assembly, 22/09/1989. Pridobljeno na strani: http://www.assembly.coe.int/ASP/Doc/
ATListingDetails_E.asp?ATID=2046.
Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 
(ReNPIO). Uradni list RS, št. 70/2004 z dne 28. 6. 2004. Pridobljeno 18. 1. 2011, na strani: http://
www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200470&stevilka=3149.
Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2007-2011 (2007). Uradni list RS, št. 
43/2007.
Resolution 57/254 on the United Nations Decade of Education for Sustainable Development 
(2005—2014) (2002). Pridobljeni 23. 1. 2011, na strani: http://www.un-documents.net/a57r254.htm.
Saksida, I. (2010). Pismenost (naj)mlajših. Sodobna pedagogika, 61, št. 1, str. 66-85.
Schools for the 21st century: Commission staf working paper (2007). Brusseles: Commission of the 
European communities. Pridobljeno 18. 1. 2011, na strani: http://ec.europa.eu/education/school21/
consultdoc_en.pdf.
Semen, E. (2010). Objektivnost meril za izbiro kandidatov pri omejitvi vpisa v programe 
srednješolskega izobraževanje. Sodobna pedagogika, št. 2, str. 164-179.
Sen, A. (2009). Identiteta in nasilje: iluzija usode. Ljubljana: Sophia.
Sklepi Sveta z dne 22. maja 2008 o izobraževanju odraslih (2008). Uradni list Evropske unije, 6. 6. 
2008. Pridobljeno 18. 1. 2011, na strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2008:140:0010:0013:SL:PDF.
Skolverket (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 
Lpo 94 (Curriculum for the Compulsory School System, the Pre-School Class and the Leisure-
time Centre. Lpo 94). Pridobljeno 18. januarja 2011, na strani: http://www.skolverket.se/sb/
d/468#paragraphAnchor0.
Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje (2011). Ljubljana. Ministrstvo za 
šolstvo in šport. Pridobljeno na strani: http://www.mss.gov.si/si/solstvo/razvoj_solstva/jezikovno_
izobrazevanje/skupni_evropski_jezikovni_okvir_sejo/.
Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do douniverzitetnega 
izobraževanja. Smernice so bile sprejete na Kolegiju ministra za šolstvo in šport julija 2007. 
Pridobljeno 20. 1. 2011.
Splošna deklaracija človekovih pravic (1948). Pridobljeno 20. 1. 2011, na strani: http://www.
varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/
organizacija-zdruzenih-narodov/splosna-deklaracija-clovekovih-pravic/.
Stabej, M. (2010). V družbi z jezikom. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko.
Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (2007). Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport RS. 
Šribar, R. in Vendramin, V. (2009). Neformalne norme in konstrukcije spolov v šoli in medijih. V: 
Tašner, V., Lesar, I., Antić Gaber, M., Hlebec, ValentinaV. in Pušnik, M. (ur.), Brez spopada: kultur, 

 uvod



58 bela knjiga 2011

spolov, generacij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, str. 117–128.
Štefanc, D. (2006). Koncept kompetence v izobraževanju: definicije, pristopi, dileme. Sodobna 
pedagogika, št. 5, str. 66-85.
Teaching and learning – towards the learning society (1995). Brussels: European Commission.
The definition and the selection of key competencies: executive summery (2005). OECD, 
DeSeCo. Pridobljeno 21. 11. 2010, na strani: http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/02.
parsys.43469.downloadList.2296.DownloadFile.tmp/2005.dskcexecutivesummary.en.pdf.
The earth charter initiative. Earth charter commission. Pridobljeno 23. 1. 2011, na strani: http://
www.earthcharterinaction.org/content/pages/Read-the-Charter.html.
TIMSS 1999: pregled izsledkov raziskave. Pedagoški inštitut. Pridobljeno 22. 1. 2011, na strani: 
http://www.pei.si/Sifranti/InternationalProject.aspx?id=4.
TIMSS 2003: mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja (2004). Pedagoški 
inštitut. Pridobljeno 22. 1. 2011, na strani : http://www.pei.si/UserFilesUpload/timss2003-
prviizsledki.pdf.
TIMSS 2007: poročila o dosežkih in izsledkih raziskave. Pedagoški inštitut. Pridobljeno 22. 1. 2011, 
na strani: http://www.pei.si/Sifranti/InternationalProject.aspx?id=1.
Towards knowledge societies (2005). Paris: UNESCO.
Udovič B. in Bučar, M. (2008). Building the knowledge society: the case of European Union new 
member states. Revija za sociologiju, št. 1/2, str. 29-49.
Ule, M. (2010). Prikrite spolne neenakosti v izobraževalnih potekih in prehodih. Sodobna 
pedagogika, 61, št. 3, str. 16–29.
UNECE (2005). Strategija vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj – srečanje na visoki ravni 
ministrov za izobraževanje in okolje, Vilnius, 17-18. marec 2005. Združeni narodi, Ekonomsko 
socialni svet. Pridobljeno 20. 1. 2011, na strani: http://www.unece.org/env/esd/strategytext/
strategyinSlovenian.pdf.
Ustava Republike Slovenije (1991). Pridobljeno 23. 1. 2011, na strani: http://www.uradni-list.si/1/
objava.jsp?urlid=199133&stevilka=1409.
Van Parijs, Ph. What is a Just Educational System? DOCH 138. Na strani: http://www.etes.ucl.ac.be.
Vendramin, V. in Šribar, R. (2010). Onstran pozitivizma ali perspektive na “novo” enakost med 
spoloma. Šolsko polje, 21, št. 1/2, str. 157–169.
Vižintin, M. A. (2010). Pouk maternega jezika in kulture pri učencih priseljencih: temelj za 
medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli? Sodobna pedagogika, 61, št. 1, str. 104–120.
Walzer, M. (1983). Spheres of Justice. New York: Basic Books. 
What school for the future? (2001). Paris: OECD.
White paper on intercultural dialogue: “living together as equals in dignity” (2008). Strasbourg: 
Council of Europe.
World programme for human rights education (2004). United Nations. Pridobljeno 23. 1. 2011, 
na strani: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/483/04/PDF/N0448304.
pdf?OpenElement.
Your child, your schools, our future: building a 21st century schools system (2009). Department 
for children, schools and families, United Kingdom. Pridobljeno 18. 1. 2011, na strani: http://www.
education.gov.uk/publications//eOrderingDownload/21st_Century_Schools.pdf.
Zorman, M. (2009). Migrant education in Slovenia, interno poročilo za projekt EUCIM.
Zupanc, D. (2010). Razlike v dosežkih dijakov pri zunanjih preverjanjih znanja pred vpisom in 
ob zaključku gimnazijskih in drugih srednješolskih programov. Sodobna pedagogika, 61, št. 2, str. 
142-163.

opombe
1 Konceptualizacija načel se opira na norme in vrednote, ki jih vključujejo Ustava Republike 

Slovenije, različni mednarodni dokumenti, ki jih je podpisala Republika Slovenija, Bela knjiga 
/…/ (1995), in drugi na koncu besedila navedeni viri.  V besedilu – z nekaterimi izjemami – 
uporabljamo moško slovnično obliko, ki velja za oba spola.

2 Konceptualizacija družbe znanja se opira na: Teaching and learning /…/ 1995; Knowledge 
management in the learning society 2000; Raven in Stephenson (ur.) 2001; Towards 
knowledge societies 2005; Udovič, Bučar 2008 idr.

3 Prim. DRTI 2011.
4 Pojem informacijske družbe in konceptualizacija se opira na: Berce (ur.) 2000; ICT@Europe.
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edu /…/ 2001; Pšunder 2002; Information and communication technology in education 
/…/ 2002; Key data on information and communication /…/ 2004; Evropska pobuda i2010 
o e-vključenosti /…/ 2007; How skilled are Europeans in using computers and the Internet? 
2006; I2010: annual report 2007; Indicators on ICT in primary and secondary education 2009.

5 Prim. Earth charter initiative.
6 Prim. http://www.ipcc.ch/: IPCC Fourth assessment report: climate change 2007 (AR4) in 

druga poročila.
7 Our common future, the World Commission on Environment and Development –Brundland 

Commission 1987; World programme for human rights education, United Nations 2004; 
Resolution 57/254 on the United Nations decade of education for sustainable development 
(2005—2014) 2002; Draft international implementation scheme for the United Nations decade 
of education for sustainable development (2005-2014), UNESCO 2005; Earth charter initiative.

8 V zvezi s splošno izobrazbo prim. Kodelja 2004.
9 Besedilo o kompetencah se opira na: Raven in Stephenson (ur.) 2001; Key competencies /…/ 

2002; Ključne kompetence /…/ 2003; DeSeCo (OECD) 2005; Štefanc 2006; Paas in Creech 
2008; Pan European survey on ICT use at school 2007 idr.

10 Pušnik in Zorman 2004.
11 Nacionalno poročilo PISA 2006 (2007); PISA 2009 (2010); TIMSS 2003 in 2007; PIRLS 2001 

in 2006, CIVED 1999 in ICCS 2009; evalvacijska študija Pedagoškega inštituta Doseganje 
standardov znanja iz slovenskega kurikula za matematiko za prvo triletje in primerljivost teh 
standardov s standardi iz mednarodnih primerjalnih raziskav (2007). – Rezultati raziskave 
OECD PISA 2006 (Nacionalno poročilo PISA 2006 (2007)) kažejo, da se slovenski učenci 
pri vseh treh vključenih pismenostih (naravoslovna, bralna, matematična) uvrščajo le 
nekoliko nad oziroma v povprečje držav OECD. Najvišje pri naravoslovni in najnižje pri 
bralni pismenosti, kjer v raziskavi PISA 2009 (2010) padejo pod povprečje OECD (slovenski 
učenci so v povprečju dosegli 483 točk, kar je manj kot v OECD (494 točk) in EU (489) točk). 
Zaskrbljujoč je tako padec bralne pismenosti za 11 točk od leta 2006 do leta 2009, kot tudi 
slabi rezultati pri doseganju najvišjih kompetenc (najvišje bralne kompetence dosega 0,3 % 
slovenskih učencev, v OECD 1,0 % in v EU 0,6 %).

12 V okviru priprave bele knjige 2011 je bila opravljena analiza (opravili so jo Mara Cotič, Darjo 
Felda, Bojana Dvoržak, Amalija Žakelj) matematičnih nalog na mednarodni maturi od 
leta 2006 do 2010, da bi ugotovili, kakšna je zastopanost posameznih matematičnih vsebin 
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13 Več o tem podatki RIC; Povezanost rezultatov /…/ 2009; Semen 2010; Zupanc 2010.
14 Podrobnejši podatki so navedeni v poglavju s področja osnovne šole.
15 Sedaj že klasična študija o tem je Lasch 1979.
16 O vzgojnih razsežnostih govori besedilo tudi na več drugih mestih. 
17 Splošna deklaracija o človekovih pravicah 1948; Konvencija o varstvu človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin 1950, 1994; Konvencija o otrokovih pravicah 1989; Konvencija o pravicah 
invalidov 2008 in številni drugi mednarodni dokumenti.

18 Prim. Bela knjiga /…/ 1995; Kodelja 1995; Hall 1988; Kovač Šebart in Krek 2009.
19 Mednarodna raziskava »Inequalities in young people’s health«, ki jo je leta 2005/2006 opravila 

»Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), World Health Organization« (vključenih 
je bilo 41 držav Evrope in Severne Amerike; poročilo objavljeno leta 2008; dostopno na spletni 
strani: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/53852/E91416.pdf ), je pokazala, 
da je Slovenija država, kjer imajo otroci visok občutek o uspešnosti v šoli (11 letniki so se med 
tistimi, ki so menili, da je njihova šolska uspešnost dobra oz. zelo dobra, uvrstili na 4 mesto 
(93 % deklet; 83 % dečkov; HBSC povprečje skupaj 74 %; 13 letniki na 6 mesto (77 % deklice; 69 
% dečki; HBSC povprečje skupaj 63 %; 15 letniki na 24 mestu (53 % deklet; 54 % dečkov; HBSC 
povprečje skupaj 56 %). Prav tako so se slovenski otroci pri oceni občutka obremenjenosti 
uvrstili razmeroma visoko (11 letniki so se med tistimi, ki so odgovorili, da so s šolskim delom 
zelo oz. srednje obremenjeni, uvrstili na 8 mesto (30 % deklet; 42 % dečkov; BHSC povprečje 
skupaj 26 %; 13 letniki na 2 mesto (60 % deklice; 58 % dečki; HBSC povprečje skupaj 37 %; 15 
letniki na 8 mesto (65 % deklet; 54 % dečkov; HBSC povprečje skupaj 45 %). V nasprotju s 
tem pa imajo pomembno manjkrat subjektivne zdravstvene težave, ki so znak stresa (denimo 
glavobol, bolečine v trebuhu…) (11 letniki so se med tistimi, ki so odgovorili, da imajo dva ali 
več simptoma več kot enkrat na teden uvrstili na 40 mesto (18 % deklet; 14 % dečkov; BHSC 
povprečje skupaj 29 %; 13 letniki na 37 mesto (28 % deklice; 19 % dečki; HBSC povprečje 
skupaj 33 %; 15 letniki na 40 mesto (25 % deklet; 18 % dečkov; HBSC povprečje skupaj 37 %). 
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V Sloveniji se pri učencih torej pojavlja izrazito nasprotje med percepcijo njihovih občutkov 
obremenjenosti, ki jih ne potrjuje pojavljanje subjektivnih zdravstvenih težav, ki so znak 
stresa.

20 Podrobnejše utemeljitve odločitev z mednarodnimi primerjavami v Saksida 2010.
21 Več o vključevanju učencev in dijakov priseljencev v slovenski sistem vzgoje in izobraževanja 

v: Hanuš 2010; Heckman 2008; Integrating immigrant children into schools in Europe 2009; 
Knez 2008, 2009; Vižintin 2010; Zorman 2009.

22 Besedilo o tujih jezikih se opira na naslednje vire: Brumen 2003; Curtain in Dahlberg 2004; 
Edelenbos idr. 2006; Key data on teaching languages at school in Europe 2005; Content 
and language integrated learning (CLIL) at school in Europe 2006; Fidler 2004; Fras Berro 
in Deutsch 2007; Nikolov in Curtain (ur.) 2000; Kač in Deutsch 2007; Pinter 2006; Skupni 
evropski jezikovni okvir 2011; Language education policy profile Slovenia 2006; Resolucija o 
nacionalnem programu za jezikovno politiko 2007-2011 2007.

23 Več o tem v A memorandum of lifelong learning 2000; Making a European area of lifelong 
learning a reality 2001.

24 V raziskavi Evropske komisije, ki je analizirala 15 kazalnikov kakovosti vseživljenjskega 
izobraževanja, so med pomembne indikatorje rezultatov izobraževanja na področju 
kompetenc, spretnosti in socialnih spretnosti posameznika uvrstili: bralno in matematično 
pismenost, pridobivanje novih sposobnosti v učeči se družbi, sposobnost učiti se učiti, 
sposobnosti aktivnega vključevanja v družbo, kulturo ter aktivno državljanstvo in znanja za 
potrebe delovnega trga (European report on quality indicators of lifelong learning 2002).

25 Poročilo o napredku pri izvajanju delovnega programa »Izobraževanje in usposabljanje 2010« 
(Progress towards the Lisbon objectives in education and training 2009, str. 81_82) je pokazalo, 
da se v EU izobraževanja odraslih manj udeležujejo starejši, manj izobraženi, neaktivni, 
brezposelni.

26 Kot npr. Progress towards the Lisbon objectives in education and training 2009, str. 46 – 
Slovenija sicer v tem segmentu že dosega delež, ki ga je EU zastavila v Lizbonski strategiji (vsaj 
85 %), saj je bil leta 2008 v Sloveniji delež 90,2 %. 

27 Leta 2009 je bilo v Sloveniji med 844.655 delovno aktivnimi prebivalci 138.028 takih, ki so 
imeli le osnovnošolsko izobrazbo ali manj. (Vir: Statistični urad RS)

28 [Življenjske možnosti tistih, ki nimajo oziroma imajo nižje razvite osnovne sposobnosti in 
bralno pismenost, se bistveno razlikujejo od tistih, ki imajo dokončano vsaj srednješolsko 
izobrazbo. Trenutne razmere na trgu dela ponujajo omejene možnosti za tiste mlade in 
odrasle, ki nimajo dovolj razvite bralne in matematične pismenosti. Prav tako imajo lahko 
težave na osebnem, družbenem in kulturnem področju, saj se težko prilagajajo zahtevam 
družbe znanja. Izključenost se povečuje tudi zaradi slabšega dostopa in uporabe IKT in s tem 
večje informacijske nepismenosti med to rizično skupino.] (Peer learning activity on adult 
literacy 2008, str. 4_5) (prevod avtorji) 

29 Besedilo se poleg drugih navedenih virov opira tudi na naslednje: Coppock et al. 1995; 
Vendramin in Šribar 2010; Harding 1996; Arnot in Mac an Ghaill, 2006; Šribar in Vendramin 
2009; Razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih 2010; Recommendation of the 
Committee of Ministers to member states on gender mainstreaming in education 2007; 
Gender and education (and employment) 2009; How boys and girls in Europe are finding 
their way with information and communication technology 2005; Equally prepared for life? 
2009; Gender equality and equity 2000.

30 Skoleverket 2001, nav. po Gray in Leith 2004, str. 14.
31 European Commission 2009, str. 81.
32 Za več študij o tem problemu glej Plevnik 2010, str. 26.
33 Prim. Ule 2010, str. 20. 
34 Splošno maturo je leta 2010 uspešno opravilo 3 408 dijakov in 5 018 dijakinj.
35 V študijskem letu 2009/2010 je bilo v terciarnem izobraževanju vpisanih 48.428 študentov in 

66.445 študentk – 58 % deklet in 42 % fantov. (Vir: Statistični urad RS). 
36 Leta 2008 je od celotne populacije diplomiranih na višjih in visokih ter univerzitetnih 

programih v Sloveniji diplomiralo 63 % deklet in le 37 % fantov. Trend ni izkazan pri 
doktorskem študiju, kjer je isto leto doktoriralo 1,8 % žensk in 3,3 % moških. (Ule 2010, str. 21.)

37 Uspeh v zaključnih letnikih srednje šole v veliko večji meri kakor uspeh na maturi kaže na 
boljše rezultate ženskega dela populacije in se je v analizi izkazal kot pomembni dejavnik, ki 
omogoča lažji prehod žensk v terciarno izobraževanje. (Cankar 2010)

38 Slovenske učenke so v povprečju dosegle več točk (511 točk) kot učenci (456 točk). Razlika med 
spoloma v Sloveniji (55 točk) je večja kot v OECD (39 točk) in EU (42 točk). Temeljne bralne 
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kompetence izkazuje 89 % slovenskih učenk in 69 % učencev. Učenke (75 %) v povprečju bolj 
pogosto izkazujejo veselje do branja kot učenci (46 %). (PISA 2009)

39 V Sloveniji so učenke v povprečju dosegle 519 točk, učenci pa 505 točk, kar je statistično 
pomembna razlika. Povprečna razlika med spoloma je nižja tako v OECD (0 točk) kot v EU (3 
točke). PISA 2009, str. 3

40 V Sloveniji so učenke v povprečju dosegle 501 točko, učenci pa 502 točki. Razlika ni statistično 
pomembna. V OECD in EU je povprečna razlika med spoloma večja, in sicer 12 točk in je 
statistično pomembna. (PISA 2009)

41 Plevnik 2010, str. 80
42 Spol je le eden od dejavnikov, ki ga je treba v zvezi z dosežki na različnih predmetnih 

področjih upoštevati kot spremenljivko; socialno-ekonomski položaj je pogosto pomembnejši 
dejavnik. Spol ima majhno vlogo pri pojasnjevanju razlik pri matematiki in naravoslovju in 
le malo večjo pri branju (Francis in Skelton 2001, str. 2; Plevnik 2010, str. 41). Upoštevati pa bi 
bilo treba tudi še nekatere druge segmentacije.

43 Sklepamo lahko, da se dekleta glede na dosežke na nacionalnem preverjanju znanja, 
v primerjavi z vsemi dekleti prej oziroma pri nižjih dosežkih kakor fantje, določajo za 
zahtevnejše izobraževalne programe. To kažejo tudi rezultati PISA 2006. (Cankar 2010); 
Analiza med dosežki NPZ in zaključnimi ocenami učencev (za šolsko leto 2008/2009) je 
pokazala, da zaključne ocene učencev niso v skladu z njihovimi dosežki na NPZ, saj domneva, 
da boljša zaključna ocena v šoli predstavlja višji dosežek na NPZ in obratno, velja le za 
nekatere učence. (Semen 2010)

44 »Na razvoj trajnostne družbe bi bilo zato treba gledati kot na proces nenehnega učenja, ki 
proučuje probleme in dileme in pri katerem se ustrezni odgovori in rešitve lahko spreminjajo 
zaradi pridobivanja izkušenj. Učni cilji VITR bi morali vključevati znanje, veščine, 
razumevanje, odnose in vrednote.« (UNECE 2005, str. 3) – Pri nadaljnjem razvoju vzgoje in 
izobraževanja za trajnostni razvoj velja upoštevati tudi že postavljene cilje in vsebine, navedene 
v učnih načrtih okoljske vzgoje, ki bi jih prav tako veljalo vgraditi v pouk posameznih 
predmetov in v različne dejavnosti vzgojno-izobraževalnih institucij.

45 »Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do 
douniverzitetnega izobraževanja«, kolegij ministra za šolstvo in šport, 2007.

46 Zadevajo denimo naslednje teme: »gospodarstvo, vzorce porabe in proizvodnje, korporacijsko 
odgovornost, varstvo okolja, gospodarjenje z naravnimi viri ter biološko in krajinsko 
raznovrstnost«. (UNECE 2005, str. 4)

47 »Zavodi za formalno izobraževanje igrajo pomembno vlogo pri razvoju sposobnosti vse 
od zgodnjega otroštva, saj dajejo znanje ter vplivajo na odnose in vedenje. Pomembno je 
zagotoviti, da si bodo vsi učenci, dijaki in študentje pridobili primerno znanje o trajnostnem 
razvoju in se zavedali posledic odločitev, ki ne podpirajo trajnostnega razvoja. Izobraževalni 
zavodi kot celote, vključno z učenci, dijaki in študenti, učitelji, vodstvenimi in drugimi delavci 
ter starši, bi morali slediti načelom trajnostnega razvoja.« (UNECE 2005, str. 5_6)

48 »VITR zahteva preusmeritev od osredotočenosti samo na zagotavljanje znanja k obravnavanju 
problemov ter iskanju možnih rešitev. Izobraževanje bi zato moralo ohraniti svojo 
tradicionalno osredotočenost na posamezne predmete in hkrati odpreti vrata multi- in 
interdisciplinarnemu proučevanju stanj iz realnega življenja.« (UNECE 2005, str. 3)

49 Prim. Horkheimer in Adorno 2006.
50 Prim. Sen 2009.
51 Kljub obveznemu predmetu »državljanska vzgoja ter etika« ter obveznemu izbirnemu 

predmetu »verstva in etika«, ker je v obeh na etiki manj poudarka.
52 Van Parijs 2004.
53 Razlike med temi interpretacijami so naslednje. Formalna interpretacija pravičnosti kot 

enakosti možnosti zahteva, da lahko le posameznikove trenutne zmožnosti vplivajo na njegove 
možnosti. Toda če se zavedamo, kako velik vpliv imajo socialne okoliščine, v katerih otroci 
živijo, na njihove zmožnosti, o šolskem sistemu, ki bi bil v skladu s takšnim razumevanjem 
pravičnosti, ne moremo soditi, da je pravičen. Restriktivna interpretacija pravičnosti kot 
enakosti možnosti zahteva, da lahko zgolj posameznikovi naravni talenti vplivajo na njegove 
možnosti. To pomeni, da bi morali biti vsi ostali dejavniki (rasa, spol, nacionalnost, socialni 
status), ki vplivajo na posameznikove možnosti, nevtralizirani. Različice te interpretacije 
so na eni strani interpretacije meritokratskega pristopa k pravičnosti v izobraževanju, na 
drugi pa pojmovanje šolske nepravičnosti kot reprodukcije. Tretja, tako imenovana izčrpna 
interpretacija pravičnosti kot enakosti možnosti, pa zahteva, da morajo biti možnosti enake 
za vse, ne le glede na njihovo raso, spol, socialni status itd., ampak tudi ne glede na njihove 
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2
naravne talente. Kajti v moralnem smislu je nepomembno, ali je na primer nekdo bogatejši 
od drugih zaradi svojega socialnega izvora ali zaradi naravnih talentov. Menjava med 
izenačenjem možnosti in ekonomsko učinkovitostjo je zelo neenaka in odvisna od tega, katero 
interpretacijo sprejmemo. V kontekstu formalne interpretacije bo izenačevanje možnosti zelo 
verjetno povečalo učinkovitost. Pri restriktivni interpretaciji bo izenačevanje lahko šlo na 
škodo učinkovitosti, vendar verjetno v omejenem obsegu. Pri izčrpni interpretaciji pa je cena 
lahko absurdno visoka. Zato teorije pravičnosti, ki sprejemajo izčrpno interpretacijo, težijo 
bodisi k temu, da se zadovoljijo z enakostjo na neki osnovni ravni, denimo enakost osnovnih 
zmožnosti, ali pa k nadomestitvi stroge enakosti z vzdržno maksimizacijo možnosti za tiste, ki 
imajo najmanjše možnosti.

54 Rawls 1999. 
55 V okviru priprave Bele knjige 2011 je bil 14. 5. 2010 na PeF UL organiziran posvet Pravičnost 

v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, zaključke katerega tu povzemamo. Imena 
sodelujočih, ki so na posvetu sodelovali s prispevkom, so predstavljena na koncu tega 
poglavja. Posvet je bil namenjen predvsem razpravi o dveh ključnih vprašanjih, in sicer: 1) na 
osnovi študij skušati ugotoviti, kakšno je trenutno stanje na področju pravičnosti v vzgojno- 
izobraževalnem sistemu v Sloveniji; 2) oblikovati predloge ukrepov in mehanizmov za 
zmanjšanje reproduktivne moči vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. 

56 Vzpostavljanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti dela v vzgojno-izobraževalnem 
sistemu je bolj obširno obravnavano v monografiji Kos Kecojević in Gaber 2011. 

57 Vir: Education at a Glance 2010.
58 Delež javnih izdatkov za formalno izobraževanje v BDP, ki se je v letih od 2001 do 2004 gibal v 

okvirih okrog 6 % BDP (2001 je znašal 6,68 %, leta 2002 5,98 %, leta 2003 6,02 %, leta 2004 5,96 
%), je že v letu 2005 padel na 5,67 %, leta 2006 ostal na 5,67 %, potem pa je še padel za skoraj 
nadaljnje pol odstotne točke, saj se je v letih 2007 in 2008 gibal okrog 5,2 % BDP (v letu 2007 
5,19 % in v letu 2008 5,22 %). Vir: SURS.


